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s . 

Sevgili okuyucularımız, 

Umran'm yeni bir sayısıyla daha karşıriıza 
çıkma imkanı'bulduğumuz için Allah'a ham-
dediyoruz, , 

Bu sayımızda da yine ülke gündemimizi -özel-
likle Gümrük Birliği tartışmaları dolayısıyla-
son dönemde oldukça meşgul eden bir konuyu 
ağırlıklı olarak ele alıyoruz. Batılılaşma hadise-
si insanımızın yaklaşık iki yüz yıldır günde-
minde olan bir olgu. Osmanlı împaratorlu-
ğu'nun son dönemlerinden itibaren önce hay-
ranlık şeklinde, zamanla gittikçe körükörüne 
taklide varan boyutlarda Batı'ya karşı oluşan 
ilgi insanımızı içinde bulunduğumuz günlere 
kadar meşgul etti. . 

Ancak bugün Batı'daki çok boyutlu gelişme-
lerle birlikte ülkemizde ve İslam Dünyası'nda 
dünyanın bu coğrafyasına karşı olan yaklaşım 
ve ta-öır alışlarda da bir faMılık gözlenmekte. 

Bu bakımdan Abdullah Yıldız ve Mesut Kara-
şahan'm çalışmalarını bu süreci irdeleyen ya-
zılar olarak dikkatinize sunuyoruz. Konuyla il-~ 
gili olarak Abdurrahman Arslan ile yaptığımız' 
söyleşi özellikle İslamcı hareket açısından kay-
da değer bakışlar sağlamakta. Yine uzun yıl-
lardan beri Amerikan üniversitelerinde çalış-
malarını yürüten Prof. Dr. Oktay Sinanoğ-

lu'nun vakfımızda yaptığı sohbeti de özellikle 
Batı insanını tanımak açısından ilginç bulaca-
ğınızı umuyoruz. 

Yine bu sayımızda Edip Sevinç'in, daha önceki 
çalışmasının bir devamı niteliğinde olan ve li-
beral refah devletini konu edinen yazısını, 
Ömer Çıtlak'm modern devlette yönetici sulta-
sını irdeleyen, Kâni Torun 'un İslami yönetim 
anlayışları üzerine kaleme aldığı çalışmalarını 
ve Prof. Dr. Burhanettin Çan'ın-temiz 
toplumu Kur'anî bakış açısıyla inceleyen çalış-
masının devamını bulabilirsiniz. 

Müslüman ulus devletler üzerine Marjorie 
Keliy'nin yaptığı incelemeyi İse Sedat Nam-
dar'ın çevirisiyle yayınlıyoruz. ^ 

Yaz boyunca gündemimizi meşgul eden ana-
yasa değişikliğine ilişkin kısa bir değiniyi ve 
geçtiğimiz aylarda İstanbul'da MGV tarafın-
dan tertiplenen ve İslami yönetimlmn tartışıl-

_dığı konferansta Malezyalı temsilci Dr. Mu-
hammed Nur Manuty'nin yaptığı Malezya'ya 
ilişkin değerlendirme Türkiye ve Dünya sayfa-
larımızda'. -

Yeni Ümran 'larda buluşmak dileğiyle, 

Selamlar, saygılar. 

Ümran 



Batılılaşma macerasının 
sonu ve son 

Abdullah Yıldız 

Kfml yazarlar köşelerinde 
Gümrük Birliği için gün sayı-
yor. Garpzedelik psikolojisi , 
Gümrük Birliği'nin artılarını-
eksilerini hiç kaale almadan 
"neye mal olursa olsun", bir 

an önce Avrupa'yla bütünleş-
me aculluğuna itiyor , 

Batıcı azınlığı. 

"Ya gârplılaşıriz, ya mahvoluruz!" 
Cemil Meriç'in tabiriyle 

, "müstağripler"in ismiyle müsem-
ma şedid öncülerinden Ahmet 

^Muhtar, 1912'de İkdam'da yaym-
lanan bir yazısmda böyle diyor-
du. (1) , 

Katıksız müstağrip Abdullah 
Cevdet ise, onu şu sözleriyle des-
tekliyordu:. "Bir ikinci medeniyet 
yoktur; medeniyet Avrupa mede-
niyetidir; bunu gülü ile, dikeni ile 
isticlas etmek mecburidir." (2) _ n 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son nefeslerini verdiği 
20. yüzyıl başlarında, "Devlet-i ebed-müddet"in çöküşü-
nü önlemek için tek çözüm yolunun ne yapıp-edip Av-
rupa medeniyetini ithal etmek olduğunu savunan batıcı _ 
azınlığın bu söylemi 21. yüzyıla girerken hala değişme-

-miş gözüküyor. Gümrük Birliği'ne giriş takviminin yap-
raklan hızla azalırken, "radikal batıcı" mütegallibe, biraz 
da telaş içinde hep aynı nakaratı tekrarlıyor:, 

"Ya batılılaşırız, ya da yok oluruz." 
"Batılılaşmak için son fırsatı kaçırmayalım." 
"Ya Gümrük Birliği'ne gireriz, ya da şeriat gelir." 
Bu söylemi Çillervari bir galatla sloganlaştınrsak: 
"Ya batıhlaşırız ya batılılaşırız!" 
Batıcı başın, "Haydi Avrupa'ya " manşetleriyle (3) ne-

redeyse zil takıp oynamaya hazırlanıyor. Kimi yazarlar 
köşelerinde Gümrük Birliği için gün sayıyor. Garpzede-
lik (*) psikolojisL Gümrük Birliği'nin artılannı- eksilerini 
hiç kaale almadan "neye mal olursa olsun", bir ari.önce 
Avrupa'yla bütünleşme aculluğuna itiyor batıcı azınlığı. 
Sanki, 300 yıllık batılılaşma macerası "mütlu son" la nok-
talanmak üzere imiş gibi A \ ^ p a muhibleri ma'şuklarına " 
kavuşma heyecenıyla yanıp tutuşuyorlar. Gözleri ne 
Kıbrıs'ta verilecek tavizi, ne yeril sanayiin yiyeceği dar-
beyi ne de diğer mahzurlarını görüyor. 

Gerçekten Lale Devri ile başlayıp Nizamdı Cedit ve 
n. Mahmut ıslahatlan ile gelişen, Tanzimat, Meşrutiyet 

" ve Cumhuriyet'le hız kazanan uzun batılılaşma marato-
nunun "finiş"inimi yaşıyoruz? Türkiye'nin yakın ihti-
malle Gümrük Birliği'ne girmesi ile, müstağriplerin asır-

lık rüyası gerçekleşmiş mi olacak ve 
biz bir anda "Avrupalı" mı olaca-
ğız? Türkiye'nin Avrupa'yla ekono-
mik, siyasi, kültürel ve askeri olarak 
bütünleşrnesi -doğru olup olmadığı 
bir yana - mümkün mü? • . 

Bu soruların cevabım, tarihi ve 
- sosyolojik veriler ışığında birlikte 

arayalım: , 

Garplılaşmanın Tarihçesi ~ 
1683 Viyana bozgunu ile başlayan 

utanç verici yenilgilerim önce Karlofça (1699), daha son-
ra da Pasarofça (1718) antlaşmalarıyla resmileştiren Os-
manlı yöneticilerinin bir bölümü cephelerdeki sükut-u 

' hayallerin acısını lale bahçelerindeki işret alemleriyle çı-
karırken bir kısmı da yenilgilerin nedenlerini.tesbit et-
meye çalışıyordu: Yapılan ilk tcîsbit, Osmanlı ordulari-
nm Frenk orduları karşısında teknik açıdan yetersiz ve , 
zayıf kaldığı idi. O halde yapılması gereken birinci iş, 
ordunun teknik donanımını güçlendirmek, la-ekal Avru-
pa seviyesine çıkarmaktı. Ayrıca orduyu Frenk usulü 
eğitmek gerekiyordu. . - ' 

Devlet-i Aliye, asırlar boyu kılıçlanna baş .eğdirdiği 
Frengistan'ın ahvalini şimdiye dek merak dahi etmemiş- -
ti. Ama şimdi, "Frenk küffan" ilim ve fende Osmanlı'yı 
geride bırakacak bir ilerleme kaydetmiş, ordusunu güçlü 
silahlarla teçhiz etmiş, yapılan buluşlarla birçok "vesait-i 
umran"a sahip olmuştu. "Ehl-i salip" devletleri hızla 
"Düvel-i muazzama" olma yolunda ilerliyordu. Şu hal-
de, hiç vakit kaybetmeden Avrupa devletlerine heyetler 
göndermeli, gelişmeler yakından takip edilmeli ve ikti-
bas edilmesi gereken araç-gereçler derhal alınmalıydı. 

Lale devrinin mimarı Sadrazam Damat İbrahim Pa-
şa, 1719;da Viyana'ya, 1720-21'de Paris'e,. 1722-23'te Mos-
kova'ya ölmak üzere ilk kez Avrupa'ya elçiler gönderdi. 
(4) İbrahim Paşa, Paris'e gönderdiği Yirmisekiz Meh-
met Sait Efendi'ye şu talimatı vermişti: 

"Vesaitri ümran ve maarifine dahi layıkıyla kesb-i ıt-
: tıla ederek kabil-i tatbik olanlarının takriri..." (5) 

Daha 1716'da Rochefort isimli bir Fransız subayı, Os-
manlı, ordusunda mühendis subaylar yetiştirilmesi için 



Yapılan ıslahat 
ve reformların 

yegane amacı, 
Avrupa devlet-
leri karşısında 

askeri üstünlü-
. ğü yeniden ele 

geçirmek ve 
İmparatorluğu 

ayakta tut-
maktı. Ne var 
ki, Avrupa'yı 

yakalamak bir 
türlü mümkün 

olmadı. 

bazı önerilerde bulunmuştu. '1720'de bir 
Fransız dönmesi olan David^ İstanbul'da 
bir itfaiye takımı örgütledi. Gemicilik ve 
denizcilikte yeni örgütlenmelere gidildi. 
Bu arada ilk matbaa açıldı, kağıtçılık vb. 
alanlarda gelişmeler görüldü. 

1729'da Osmanlı ülkesine gelen Fran-
sız asili Comte de Bonneval, ertesi yıllar-
da müslüman olup Humbaracı Ahmet Pa-
şa adını aldı ve humbaracı kıtalarının ısla-
hına memur edildi. Bonnevel daha sonra-
ları iki tuğlu paşa yapılarak kendisine 
"Humbaracı başı " ünvanı verildi. Bu sıra-
larda Üsküdar'da bir "Hendesehane" açıl-
dı.l773'te yine Fransız uyruklu olan ve 
Türkçe'yi incelemek amacıyla gelmiş bulu-
nan Macar asıllı topçu subayı Baron de 
Tott, birkaç yıl topçu kıtalarının ıslahına 
uğraştı. 1775'te İskoçyalı dönme Campbell 
(İngiliz Mustafa), onun görevini sürdürdü. 
Adıgeçen Avrupalı uzmanlar, birtakım as-
keri ve teknik okulların açılmasına da kat-
kıda bulundular.l789'da tahta çıkan III. 
Selim, seleflerinin başlattığı askeri ve tek-
nik ıslahatları, daha çok Fransa'dan ilham 
alarak geniş çapta gerçekleştirmeye koyul-
du ve yaptığı reformlara da "Nizam-ı Ce-
dit" (Yeni Düzen) adını verdi. Fransız ve 
İsveç subaylardan yararlanmayı da ihmal 
etmedi. (6) ' 

Bu tür askeri reformlara sonraki yıllar-
da da devam edildi.'Yapılan ıslahat ve re-
formların yegane amacı, Avrupa devletleri 
karşısında askeri üstünlüğü yeniden ele 
geçirmek, en azından onların seviyesine 
ulaşmak ve böylece İmparatorluğu ayakta 
tutmaktı. Ne var ki, Avrupa'yı yakalamak 
bir türlü mümkün olmadı. Cephelerde za-
man zanıan elde edilen başarılar, Osman-
lı'nın çöküşünü bir süre tehir etti, ama ön-
leyemedi. II. Mahmut'tan itibaren de Os-
manlı Devleti genellikle büyük devletler 
arasındaki rekabetten yararlanarak ömrü-
nü biraz daha uzattı.. 

Uyanık Bir DUnyanın Hikayesi ya da 
"Batılılaşma"dan "Garpzedelik"e... 

Muhammed Nakavi, Batılılaşma Sosyolo-
jisi isimli değerli araştırmasında, yukarda 
özetlemeye çalıştığımız dönemi, İslam 
dünyası genelinde "Batılılaşma devresi" 
olarak adlandırır ve şöyle tanımlar: "Ba-
tı'nın gücüne karşı koyabilmek ve bazı 
metodlarını iktibas etmek için bilerek te-
mayül dönemi. Batı'ya duyulan bu ilgi, 
yavaş yavaş değişerek ciddi bir gönül ver-

meye dönüşür." (7) 
Nakavi, bu gönül vermişliğin giderek 

teslimiyete dönüşmesine de "garpzedelik" 
adını verir. 

Osmanh'da, Batı'ya "bilinçli" olarak yö-
nelme ile "gönül verme"nin hemen hemen 
aynı dönemde başladığını tesbit etmek il-
ginç olduğu kadar öğretici ve ibret vericidir 
de: 

. "III. Ahmet döneminde, küçük ölçekli 
de olsa Frenk tarz ve stili modası başladı. 
Fransız bahçeleri ve dekorasyonları, Fran-
sız mobilyası Saray çevrelerinde moda ol-
du.-Sultan, Saray'ın hemen önünde rokoko 
usulü bir çeşme yaptırdı." (8) 

İşin daha ilginç yanı, askeri teknolojiyi 
geliştirmek için ıslahatlar yapılırken; Ni-

. zam-ı cedit, Sekban-ı cedit, Asakir-i Mansu-
re-i Muhammediye gibi yeni ve Batı tarzın-
da eğitim yapan askeri birlikler kurulur-
ken, "Frenk usulü" giyim de ihmal edilmi-
yordu: "Bir şubara, bir talim elbisesi, bir kı-
sa tünik ve bir çuha yelek, sıkı şayak, diz-
likler ve potin..."(9) Sanki "Frenk gavu-
ru"nun Osmanlı'ya galebe çalmasının sırrı, 
bu kılığında sakhydı. Nitekim bu çelişki, 
İsmail Hami'ye şu sitemkar ifadeleri söyle-
tecektir: 

"Avrupa'da görülen her şeyin taklit edi-
lebileceği kanaati bizim için bir 'anane-i si-
yasiye' haline gelmiş ve daima.da bu hata 
işlenmiştir... Mesela; Rus kıyafetini, Belçika 
tüfenklerini, Türk sarıklarını, Macar eğerle-
rini, İngiliz kılınçlarmı.'ve Fransız terbiye-i 

. askeriyesini bir araya getirerek Avrupavari 
alelacayip bir Ordu teşkil ettik." (10) 

Teşkil edilen bu "alelacayip" ordu, im-
paratorluğu kurtarmaya yetmeyecekti. 
Çünkü, yöneticisi, askeri, entellektüeli ile 
"havas"tan "avam"a herkes "alelacayip" bir 
"Batı kompleksi"ne tutulmuştu. 

Avrupa bir rüyalar ülkesiydi; gidenin 
başı dönüyordu, gitmeyenin merakı', hay-
ranlığı artıyor, ağzının suyu akıyordu. Na-
mık Kemal, Avrupa'daki teknolojik geliş-
meyi "veleh ve hayret verici" buluyor. Ziya, 
Paşa ise .l870'de Cenevre'de iken benzer 
duygularını şu dize ile ifade ediyordu: 

"Diyar-ı küfrü gezdim; beldeler, kaşa-
neler gördüm. 

Dolaştım mülk-ü İslam'ı; bütün virane-
ler gördüm." 

Hint müslümanlanndan Seyyit Ahmet 
Han, İngiltere'ye yaptığı seyahat sonunda, 
kendisini "köpek kadar aşağı" hissettiğini 
söylüyordu. (11) 

Evet onlar "ileri" gitmişti ve biz "geri" 



kalmıştık. Düvel-i Muazzama her bakım-
dan azamet kesbetmişti. Biz ise Avrupa'nın 
"vesait-i ümran ye maarifini" iktibas et-
mek, topunu, tüfengini, şimendiferini al-
mak yerine kılık-kıyafet, sakal-bıyık dev-
rimleri ile Batı'yı yakalayacağımızı sanmış-
tık. Çünkü kendilerine ıslahatçı ya da "inkı-
lapçı" adını veren yönetici ve elitler için dış 
görüntüye ilişkin unsurlar bir "medeni 
lik alameti" olarak algılanıyordu. Onlara 
göre "medeni" olmak, Avrupalı gibi yaşa-
maktan ibaretti. Bu yüzdendir ki. Batı etki-
sine maruz kalan toplumlar içinde Türk 
toplumu kadar dış görünüşünü değiştiren 
başka bir ulus yoktur. Örneğin çatal kulla-
nımı bizde yaygınlaşıp yerleştiği kadar bir 
Japon veya bir Hint toplumunda yerleşe-
memiştir. (12) 

i l Mahmut'tan Mustafa Kemal Paşa'ya 
değin Batı büyüsüyle efsunlanan bütün ıs-
lahatçı-devrimciler, aynı müzmin hastalığı 
sürdürdüler. Abdullah Cevdet'in 1912'de 
İçtihat dergisinde "Pek Uyanık Bir Rüya"yı 
görmesinin temelinde de aynı kompleks 
yatıyordu: 
- "Fes kalkacak, yerine yeni bir başlık ka-

bul edilecek... Kadınlar israfa kaçmamak 
üzere istedikleri gibi giyinecekler ve bü hu-
susta softa, polis ve külhanbeylerin müda-
halesinden masun olacaklardı; tekkeler ve 
zaviyeler kaldırılarak gelirleri eğitim bütçe-
sine eklenecekti. Bütün medreseler kapatı-
lacak ve yeni modern edebi ve teknik ku-
rumlar kurulacaktı...Dilcilerdt^n ve edipler-
den kurulu bir heyet tarafından sağlam ve 
anlaştinlmış bir Osmanlıca Türkçe sözlüğü 
grameri..."(13) ' 

Seçkinlerimiz.bir yandan kestirme ve 
kısa yojdan nasıl "Avrupai" olunacağının 
rüyasını görmeye ve böylece "terakki" et-
meye! gayret sarfederken diğer yandan da 
geri kalmışhğımızm nedenini arıyorlardı. . 

Şark Kafası veya "Biz adam olmayız" 

Ve suçlu bulunmuştu. Suçlu bizzatihi ken-
dimizdik. Biz, yani müslümanlar, Şarklılar> 
Türkler, Araplar, kısaca Avrupalı olmayan-
lar "adam " olamazdık. Avrupa'yı gezip ta-
nınia bahtiyarhğma(!) eren ve Batı uygarlı-
ğının göz kamaştırıcı ihtişamı karşısında 
kendi toplumunu, devletini, kültürel değer-
lerini aşağı, hatta bayağı görmeye başlayan 
müstağrip azınlık için "ışık" Doğu'dan de-
ğil, Batı'dan gelmekteydi. "Nur Avru-
pa'daydı". Ne çekiyorsak "Avrupalı" olma-
dığımızdan çekiyorduk. Bizi bu hale geti-

• ren "Şarklılığımız"dı. Binaenaleyh, ne ya-
pıp edip bir an önce Avrupalı olmalıydık. 
Bu uğurda her türlü fedakârlığa katlanmalı; 
gerekirse geleneklerimizi, dinimizi, soyu-
muzu sopümuzu, herşeyi feda etmeliydik: 

Abdullah Cevdet'e göre, geri kalışımı-
zın sebebi, damarlarımızda akan kandı. Do-
layısıyla, Türk kanına İtalyan ve Alman ka-
nını katmak için bu milletlerin ülkemize 
muhacereti ve Türklerle izdivacı sağlanma-
lı, böylece sağlıklı ve zeki nesiller tevlit et-
meliydik. (14) . -

Buna benzer bir başka görüş de şöyley-
di: Nasıl olsa bizim adam olacağımız yoktu 
ve biz Şarklılar, kendimizi idare etmekten 
bile aciz insanlardık. O halde en iyi çözüm, 
müstemlekecilikte şöhret kazanmış İngiliz 
veya Fransız valilerinden birini seçip yöne-
tim işini ona havale etmekti. (15) 

Bu ve benzeri düşüncelere sahip olanla-
rı da içinde barındıran garpzede azınlık, gi-
derek Osmanlı yönetiminde etkin rol'alma-
ya başladı. Sırasıyla Genç Osmanlılar, Jön 
Türkler, İttihatçılar ve Cumhuriyetçiler, 
halkı "tepeden inme" devrimlerle Batılılaş-
tırmaya çabaladılar." Muhammed Arkun'un 
yerinde tesbiti ile, devrimcilerimiz, devletin 
çöküşünün yegane müsebbibi olarak müte-
selsilen İslam'ı ve geleneksel kurumlarımızı 
sorumlu tuttular; ardından dâ hem dine 
hem de bu kurumlara karşı savaş açtılar. 
(16) 

Batıcı azınlığa göre, ilerlemek, çağdaş 
uygarlık düzeyini yakalamak ve asrileşnıek 
Avrupalılaşmaktan geçiyordu. Bu amaca 
ulaşmak için ilk yapılacak şey ise, bizi geri 
bırakan kültürel ve manevi değerleri, doğu-
lu alışkanlıkları, gelenekleri bir kenara at-
maktı. İslam "pa-bendi-i terakki" idi(!). Kı-
lık-kıyafetimiz ve özellikle başımızdaki fes 
"cehil, gaflet ve taassup alameti" olup bizi 
elaleme gülünç düşürüyordu. Alfabemiz, 
"yüzyıllardır aklımızı demirden bir kıskaç' 
altında Wtan" anlaşılmaz işaretlerdi. Bunla-
rın tümü atılmalı, yerine Batılı kurum ve 
değerler ikame edilineliydi. Sait Halim Pa-
şa 'nın ifade ettiği gibi, "Batılılaşma arzusu, 
kendi medeniyetimizin terk ve inkarı ma-
nasına geldiğinden, binnetice milletimiz-
den feragat demekti."(l 7) • 

İçinden çıktığı yumurtanın kabuğunu 
beğenmeyen kanatlı mahluk türü bir aydın 
tipi türedi bu ülkede. Halkına müstemleke-
ci gibi davranan, onu geri kafalı, geri zekalı 
ve ilkel gören, onun sahip olduğu değer 
yargılarına düşman kesilen biraydın ve yö-
netici tipi. Rahmetli üstat Cemil Meriç'in ta-
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nımlamasıyla, "bu köksüz ve ufuksuz ay-
dın bütün sevimsizliği ile aramızdadır. 

. Kendisi düşünmediği için Türk milletinin 
de düşünmediğini sanır... Ona göre her fi-
kir gericidir, kendi yurdunda doğan her fi-
kir..."(18) 

İşbu taife-i garpzede, "gerici, yobaz ve 
cahil" olarak gördüğü halkını, halka rağ-
men, "icabında zorla" değiştirmek gayre-
tindedir. Halkın böyle bir değişimi iste-
mesi ya da istememesi önemli değildir; 
devrimler gerekirse halka "istetilir" ve "te-
peden inme" yöntemlerle benimsetilir. 
(19) Hatta halkın iyiliği ve mutluluğu(!) 
için, onu muasır bir toplum haline getir-
mek uğruna bazı kelleleri feda etmekten^ 
ve kan dökmekten dahi çekinilmez, 

J^n Türkler'den Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurucularına kadar. Batılılaşma ça-
basına öncülük edenler, bir yandan -devlet 
olarak-^Batı'yla savaşırken, öbür yandan 
da Batı medeniyetini halklarına zorla ka-
bul ettirmek istemelerinin derin çelişkisini 
yaşadılar. Batı sömürgesi olmamak için ça-
reler ararken, bilerek veya bilmeyerek ül-
kelerini ve devletlerini kendi elleriyle Ba-
tı'ya teslim ettiler. 

Garp Cephesi'nde Bir Değişiklik 
Var mı? 

Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform' ve Ay-
dınlanma dönemi biçiminde bir dizi deği-

^şimi gerçekleştiren ve nihayet Sanayi dev-
rimi ile ürettiği malları satmak için pazar 
arayan Avrupa, öncelikle kendi dışındaki 
dünyayı kendine benzetmek zorundaydı! 
Onlar, Avrupalı gibi yaşamaya özendiril-

meli, alıştırılmalıydılar. Böylece, doğal ola-
rak bir "Batılı" gibi tüketmeye de alışmış 
olacaklardı. Üretmedikleri şeyleri tüketme-
liydiler. Batı teknolojisinin harika ürünleri-
ni kendi ülkelerinde üretme zahmetine kat-' 
lanmalarma hiç gerek yoktu. Hem nasıl ol-
sa, Batili dostları(!) onlara bu ürünleri su-
dan ucuz temin etmeye amade idiler; yeter 
ki birtakım engeller ve zorluklar ortadan 
kaldınism. 

Avrupa ülkeleri için "üç kıta-yedi deni-
ze" yayılmış Osmanlı ülkesinden daha el-
verişli bir pazar-olamazdı. Bu yüzden, 18-
19. yüzyıl Osmanlı-Batı ilişkilerinin birinci 
maddesini Avrupalılann Osnîanlı'dan ko-
pardıklan ticari ayrıcalıklar (kapitülasyor-
1ar) teşkil etmiştir. Plansızlara çok önceleri 
Kanuni zamanında tanınan kapitülasyon-
lar, 1740'da sürekli hale getirilirken 1774'te 
Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Ruslar, 
1838'de ise Balta Limanı Antlâşması'ya İn-
gilizler Osmanlı topraklarında geniş imti-
yazlar elde ettiler. 

Bu açıdan bakıldığında bizdeki ıslahatçı 
ve devrimcilerin Batılılaşmayı "Avrupalı 
gibi giyinip-kuşanmak, onlar gibi yaşamak" 
biçiminde algılamaları bir tesadüfün eseri 
olmasa gerekir. Niyazi Berkes'in ifadesiyle, 
bugün dahi, "çoğumuza göre batılılaşmış 
olmak, Batı'nm tüketim ekonomisinin kapı-
şıcısı olmak hatta çöplenicisi olmaktır." (20) 
Osmanlı'da ve onun devamı olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nde, üst tabakanın yaşam tar-
zını ve alışkanlıklarını Batı'dan esen rüz-
garlara göre şekillendiriyor olması Avrupa-
lıların işini hayli kolaylaştıracaktı. Buyüz-
den Batılı dostlarımız(!) da aynı şekilde , 
"kalkınma"nın, "büyüme" ve "gelişme"nin 
ancak "Batılı kafa yapısına" sahip olmakla. 
Batılı standartlara uygun kılık- kıyafetlere 
bürünmekle, onlar gibi yiyip içmekle, hatta 
örneğin çatalı sol elle tutmakla, alaturka tu-
valete değil de alafranga tuvalete oturmak-
la mümkün olabileceğine inandırdılar seç-
kinlerimizi. 

Asırlar boyu, Osmanlıları Avrupa'dan, 
hatta Anadolu'dan söküp atmanın mücade-
lesini veren Avrupa devletleri kaleyi hem 
içten hem de dıştan fethetmeyi başardı.(Ca-
ning'in Türkleri pılı-pırtıları ile Avrupa'dan 
koğmak" sözü ile Gladstone'un "Türkleri 

•dünya yüzünden kaldırmak" sözü Batılı 
emperyalistlerin amentüsü idi.(21) Dışarda 
güçlü teknoloji ürünü silahlarla donatılmış 
ordular, içte ise Batılı kahve dövücülerin 
hınk deyicisi, kör taklitçi, kopyacı sözümo-
na aydın takımı ...Evet Cemil Meriç'in ifa-



desiyle, "bu aydm tipi bütün sevimsizliğiy-
' le" aramızda. 

Şimdilerde bu garpzede taifesi, Türki- . 
ye'yi Avrupa treninin hiç değilse "son va-
gonu" yapmak için olağanüstü bir uğraş 
veriyor. Onlara göre Türkiye kalkmakta 
olan bu treni kaçırırsa mahvolur, helak 
olur, dünyadan dışlanır, kimse yüzüne bak-
maz> yapayalnız kalır... 

Gözlerindeki AT gözlüğüyle bakışların» 
yalnızca Batı istikametine çeviren bu Avru-
pa muhibleri için dünya Avrupa/Ameri-
ka'dan ibarettir. , < 

Bakınız, Batı muhibliğini bilimseK!) bi-
çimde sergileyen bir muharririmiz Avrupa-
lılaşmamızın bir zorunluluk olduğunu 
Aristo mantığıyla nasıl iisbatlıyor: "Dünyay-
la bütünleşme büyük ölçüde Avrupalılık-
tan geçtiğine göre; dühyalaşma bir bakıma 
Avrupalılaşma, Batılılaşma olduğuna göre; • 
gereken durumlarda gerektiği gibi Batıca 
yaşayıp davranma alışkanlığım, bu yaşam 
ve davranışı varlığımızın canı diye benim-
seme ahşkanhğını edinmeliyiz. Bunun te-
mel koşulu ise, Batı'yı Batı'ya özgü gerçekli-
ği bozmayan bir biçimde anlamaktır." (22) 

Bir başka Batı aşığı konuya daha sanat-
sal yaklaşıyor: "Batı, insanlığın tüm biri-
kimlerini özümsemeyi becerebilmiş ve o bi-
rikime yaslanarak çağdaş değerler yarata-
bilmiş bir odaktır."(23) , 

Batı'yı bütün insani erdemlerin bileşke^ 
si, uygarlıkların erişebileceği en yüksek zir-
ve olarak gören ve bu nedenle Avrupa'yla 
bütünleşmeyi can-u gönülden arzu edenle-: 
re bir de İslami bir yönetimde yaşamaktan-
sa Batı'nm "mandası" olmayı tercih edenler 
eklenince, ortalık Avrupa tellallığı yapan-
lardan geçilmiyor. Yazımızın başında da 
belirttiğimiz gibi. Batı şakşakçılarının gözü, 
ne Kıbrıs'ta verilecek tavizi, ne ekonominin 
uğrayacağı zararları, ne de milli bağımsız-
lıktan vazgeçmeyi görüyor. Adeta, "İslam 
gelmesin de ne olursa olsun" zihniyeti ege-' 
menmandatılanmızda. . 

"1 Numara Olmak Varken Avrupa'nın " 
Kuyruğu Olmak Niye?" 

Türkiye'deki egemen çevrelerin körü körü-
ne Batı'nm kuyruğuna yapışmak istemesini 
haysiyetsizlik ve hamakat olarak değerlen-

• diren sadece biz değiliz. 68 kuşağının ünlü 
devrimcisi, düşünür Regis Debray, bakm 
nasıl hayıflanıyor: 

"Neden Türkler, ABD'nin bu denli dü-
,men suyunda gidiyorlar? Yunanistan, Tür-

kiye'ye oranla daha güçsüz ama, pplitikala- _ 
n daha haysiyetli... Öte yandan, ille de Av-
rupli olmak arzusunu anlamıyorum: Doğu-
da '1 numara' olmak yerine neden Avrupa 
Töpluluğu'na katılmak istiyorsunuz; Avru-
pa'nın en geri ülkesi olmak pahasına! Oy-
sa> Türkiye'nin bölgesinde ön plana çıkmak 
için kozları o kadar fazla ki..."(24) 

Debray'ın anlamadığı şeyi biraz olsun 
anlamak için Türkiye'de yaşamak ve ülkeyi 
yönetenlerin çapsızlığına, basiretsizliğine 
ve umursuzluğuna bizzat tanık olmak gere-
kiyor, ne yazık ki. 

Sovyetlerin ve Doğu blokunun dağıl-
masından sonra Balkanlar'dan Kafkaslar'a, 
hatta Orta Asya derinliklerine, güneyde ise " 
Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada or-
taya çıkan fırsatları bırakın değerlendirme-
yi, yeni şartlara uygun yeni politikalar üret-
meyi, olup bitenlere intikal etme becerisini 
dahi gösterememiştir, Türkiye yönetimi. 
Hala değerlendirilebilecek bi r l iğ in fırsat 
varken. Gümrük Birliği'ne girerek ülkemizi 
Avrupa malllarınm cazip bir pazan haline 
getirmek için Batılılara adeta yalvarma 
onursuzluğunu göstermek, arada bir de 
"Bizi aranıza kabul etmezseniz, İslam ge-
lir" biçiminde "fundamentalizm" kozunu 
ileri sürmek, ancak milletine ye dini inanç-
larına bu denli yabancılaşan, hatta düşman 
kesilen yönetici taifesinin harcıdır. 

Bu ülkenin en yetkili ağzı, müslüman 
halkını Amerika'ya gidip "Bili ağabey"ine 
şikayet edebiliyor ve adeta "Ne olur, biz Ba-
tıcı azınlığı İslamcı halkımızdan kurtarın!" 
dercesine onlardan yardım isteyebiliyor: 
"Bana yardım etmezseniz, köktendinciler 
Avrupa smırlarma dayanacak!" (25)' 

Avrupa Birliği'ne girme yolunda ilk 
adım olarak görülen Gümrük Birliği'ne ka-
bul edilmek için İslam'ı bir şantaj unsuru 
olarak kullananlar, bunun ters tepebileceği-
ni hiç hesaba katmıyorlar anlaşılan„Avru-
pa, Türkiye'deki İslami gelişme karşısında, 
bizdeki Batıcı laiklerden çok daha fazla du-
yarlı. Bizimkiler, "Avrupa Birliği'ne bir an 
önce giriversek de İslami potansiyeli Avru-
pa kültürü içinde eritsek" diye düşünürken; 
Avrupalılar kendi ülkelerinde giderek ço-
ğalan müslüman nüfusa ilaveten Avru-
pa'da serbestçe dolaşacak 65 milyonluk . 
müslüman Türk'ü niçin başımıza belâ ede-
lim, diye endişe ediyorlar. İşin ilginç yanı, 
Türkiye'yi AT'a "eşit bir üye" olarak kabul 
edeceklerine dair hiç bir taahhütleri ya da 
Taeyanlan yok. Kabul buyururlarsa, ancak 
19. sınıf üyelik türünden bir "Avrupa famil-
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yalığı" ya da genişleyen ve iştah kabartan 
bir pazar olarak Gümrük Birliği'ne girişten 
söz edilebilir. Bu kerhen kabulde, bazı 
stratejik mülahazalar da bahis mevzuu 
olabilir. 

Türkiye Avrupa'ya "Yabancı" 

Unutmamak gerekir ki, "Avrupa" kavra-
mı, salt coğrafi bir kavram değildir. Avru-
pa terimi, hem siyasal, hem de kültürel, 
hatta dini bir kavramdır ve bu Avrupa'nın 
içinde Türkiye'ye kesinlikle yer yoktur. 

Fransız eski bakanlarından Jean Fran-
çois de Nieau, geçen yıl yazdığı "İnandık-
larım" adlı eserinde, "CoğraH bir terim 
olan Avrupa kavramının 1453'te İstan-
bul'un düşmesinden sonra siyasi İjir terim 
haline geldiğini" söyler ve şöyle devam 
eder: 'Türklerin Doğu Roma İmparatoriu-
ğu'nun ve Ortodoks Kilisesi'nin merkezi 
olan İstanbul'u ele geçirmelerini ve müslü-
manlığı Avrupa kıtasına aktarmalarını, 
aradan geçen 541 yıla rağmen. Batı dünya-
sı henüz içine sindirmiş ve kabullenmiş 
değildir." (26) __ 

Doğrusu Batılılar, başından beri İstan-
bul'u Türklere yakıştıramamışlardır. Örne-
ğin, "1854 Mayıs'ında İstanbul'a gelen İngi-

.liz Albay Charles Gordon, babasına yaz-
dığı mektupta şöyle diyordu: "Hiçbir kent 
beni Konstantinopblis kadar hayal kırıklı-
ğına uğratmadı. Bu kadar güzel bir yerin, 
bir grup barbar tarafından böylesine ziyan 
edilebileceğini düşünemezdim. Uygar bir 
devletin burayı ele geçirip doğru-dürüst 
bir kent kurmasının zamanı gelmiştir." 
(27) 

Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa Eko-
nomik Töpluluğu'na (Ortak Pazar) girmek 
için müracaatta bulunduğu 1959 ve bu 
topluluğa giriş sürecinin tanzim edildiği 
1963 Ankara Antlaşması'nm imzalaiıma-
smdan bu yana Batı'dan yükselen olum-
suz sesler ve yorumlar hayli dikkat çekici-
dir: 

13>11.1988 tarihli Milliyet gazetesine 
konuşan F. Almanya'nın Türkiye İşleri Da-
nışmanı ve Şark Enstitüsü Direktörü Dr. 
Udo Steinbach'a göre, "Batı dünyası Tür-
kiye'yi kendisinin bir parçası olarak gör-
memektedir. Türkleri, İslam kültüründe 
yetişmiş Hıristiyanlığa dayalı ahlaki ve 
kültürel değerlerden oluşan batı kültürüne 
yabancı bir ulus olarak görmekte bir İs-
lam ülkesiyle entegrasyonu içine sindire-
memektedir." 

Önemsiz gibi görülebilir ama, şu haber 

de Batı gençliğinin görüşünü yansıtması 
bakımından anlamlıdır: 28.4.1989 Hürriyet: 
Avrupa Öğrenciler Birliği 'Türkiye'nin Av-
rupa Topluluğun' na üye olmasına en bü-
yük engelin, İslam dininden kaynaklanan. 
kültür farkı olduğunu" açıkladı. Bu bakım-
dan En önemli açıklamayı AB Komisyonu 
Başkanı Jacques Delors yapmıştı: " Avrupa 
bir Hıristiyan topluluğudur; Avrupa'nın te-
melleri Yunan ve Roma'dır.Türkiye, ise 
müslümandır. (12.5.1991, Tercüman) 

Kendisini "Hıristiyan Sosyalist" olarak 
adlandıran Delors'un 1994 sonlarında 
Newsweek 'de yer alan şu ifadeleri, konu-
ya ilginç bir boyut getiriyor: " Ne kadar 
yaşlanırsam Kilise'nih doktrini o kadar iyi 
görünüyor." (Ümran 1994/22 s.43) Ankara 
antlaşması'nı imzalamak için Türkiye'ye 
gelen delegasyon üyelerini Francesco 
Fresh, Türkeyi'nin üyelik talebini şaşkınlık-
la karşıladıklarını ve "bambaşka bir dün-
yaya ait, farklı değerlere sahip" bir Türki-
ye'nin Batı'yla bütünleşeceğine inanmadık-
larını söylüyor; ayrıca çok anlamlı ve dü-
şündürücü bir açıklamada bulunu-
yor:" Amerika'nın Nato nedeniyle AT üzeri-
ne koyduğu baskı sonucu AT Türkiye'nin 
siyasi ve ekonomik taleplerini ciddiye al-
mıştı; ama hiç ciddiye almadığı bir konu 
varsa o da tam üyeliği ilgilendiren mad-

• deydi. Bu madde sırf Türkleri tatmin etniek 
için Ankara Antlaşması'na eklenmişti." 
(27.2.1990, Cumhuriyet) Aynı tarihli gaze-
tede Nilgün Cerrahoğlu, AT yetkililerinin 

"9 Milyonluk Yunanistan'la 55 Milyonluk 
Türkiye bir mi? Küçük Yunanistan'ı içi-
mizde eritmek kolay. Büyük Türkiye'yi ise 
hazmetmek güç." şeklindeki görüşlerine de 
yer veriyor. 

(Almanlar bu konuda daha duyarh ve 
"daha net gözüküyor: CDU milletvekili 
Thomas Kossendey "Türkiye'nin AB'ye 
tam üyeliğinin mümkün görülmediğini" 
söylüyor ve ekliyor." Kürt Sorunu... Kıb-
rıs... İnsan Hakları... bütün meseleleri bilir-
seniz önünüze yeni şeyler çıkartacaklar; ya-
ni AB'ye alnnayacaklar." (27.10.1994, Za-
man) _ ^ 

Sağduyu sahibi ve insaflı kimseler ise 
gerçekleri daha iyi görme imkanına sahip 
olabiliyor: Örneğin Prof. Dr. Canan Balkır, 
"Sorunun sadece Türkiye sorunu olmadığı-
nı" söylüyor ve bir Alman yetkilinin ifade-
sine dayanarak, "Hıristiyan Avrupa içinde 
ne Bosnanın, ne de Arnavutluk'un ne de 
Türkiyenin yeri var" diyor. Balkır sözlerine 
şunları da ekliyor: "Almanlara göre Avrupa, 
Topluluğu'nun 1970'lerdeki ilk genişlemesi 



mantık izdivacı idi; güneye genişlemesi ise 
aşk izdivacı... Türkiye ise, herhangi bir ev-

, lenme vaadi almamasına' rağmen aşığının 
gözüne girmeye çalışan bir insana benzi-
yor." (6.12.1994, Zaman) 

Ardarda sıraladığımız bu görüş ve dü-
şüncelere, The Econpmist'te yeralan şu il- , 
ginç yorumu da ilave etmeliyiz: " Geniş bir 
müslüman ülke gerçekten Avrupa kulübü-
nün bir parçası olabilir mi? Açık cevap şu 
olmalı: Evet, ancak kulüp kurallarına uy-
ması şartıyla. Üyeler Hıristiyan değerleri-
nin somutlaşması olan topluluk yasalarına 

^ saygı göstermelidir; laik müslüman Türki-
ye bu yasalarla yaşayabileceğini göstermeli: 
" (25.8.1991, Milliyet). 

Kısaca, bazıların Avrupa Birliği'ne gir-
me konusunda bir şantaj olarak kullanmak 
istediği İslam unsuru, Batı'yla bütünleşme-
de en büyük engel. 

Bu gerçeği gören politikacılar yok değil 
elbette. RP lideri, Necmettin Erbakan, siya-
sal mücadeleye başladığı günlerden beri 

' Ortak Pazar'a AT'a ısrarla karşı çıkıyor. 
BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu Gümrük 
Birliği'ne girmenin Batı'nm pazarı olmak 

. anlamına geldiğini vurguluyor.(28) İslamcı 
ve muhafazakar politikacı ve aydınları pelc 
çoğunun Gümrük Birliği'ni Batı'ya teslimi-
yet olarak değerlendirdiği ve bu nedenle 

- karşı çıktığı aşikar. Ancak yıllardır Batıcılı-
ğı kimseye kaptırmayan Süleyman Demirel 
ve Mesut Yılmaz gibi liderlerinde bazı gerç- -
ekleri görmeye başlaması doğrusu çok an-
lamlı. 

Demirel, Bir süredir "Batı'nm Sevr Ant-
laşması'nı hortlatmak istediğini", yani Tür- / 

• kiye'yi bölmek istediğini söylüyor.Türki-
ye'nin en yetkili ağzının bu gerçeği yıllardır 
biliyor olmasına rağmen yenilerde günde-
me getirmesi, farklı yorumlara yol açmışsa 
da biz "anti-Batıcı" tavrın Çarkaya'dan 
alenen yansımasını önemli görüyoruz. Öte 
yandan Demirel, böyle bir Batı'nm bizi Av-
rupa Birliği'ne kabul, etmeyeceğini söy-
lüyor. 

Mesut Yılmaz'ın bu konuda ne düşün-
düğünü ise Fatih Çekirge'den dinleyelim: 
(9.7.'l995,Sabah): "Yılmaz şöyle diyor: 
'Benim katıldığım toplantıda Alman Dışiş-
leri Bakanı benim gözlerimin içine bakarak 
"2000 yılının Avrupa'sında bütün Avrupa 
ülkeleri olacak. O dönemde bizim için 
önemli olan, içimize alamayacağımız bazı 
ülkelerle özel ilişkiler kurmamızdır. Bun-
lardan birisi Türkiye, diğeri Rusya'dır. Tür-
kiye'yi alamayacağımızın sebepleri hepiniz-
ce malumdur." dedi.'Yılmaz bu sözü söyler 

söylemez ekliyorum: 'O sebep Türkiye'nin 
müs lüman olması mıdır? ' Anâp lideri, 
'evet' diyerek açıkça onaylıyor." 

Batılılaşma Sürecinde Son Tango 

Türkiye, dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak,!Sön yıllarda ilginç bir değişime sah-
ne oldu. 90'lı yıllarda bu değişimin yeni bir' 
ivme kazanmasına tanık olduk, soğuk 
savaş döneminin sona ermesi, Türk siyasal 
hayatına da yansıdı, klasik sağ-sol denk-
lemi, yerini Islamcı-laik ayırımına bıraktı. 
Yıllardır siyaset tahteravallisinin iki kut-
bunda yer alan CHP ve AP (SHP- DYP), 
aynı hükümetin koalisyon ortağı oldular. 
Bazı değerler ve anlayışlar "out" , bazıları 
ise "in" oldular. Avrupa ve Amerikan hay-
ranlığı artık gerilerde kaldı. "Batı büyüsü" 
bozuldu. Kendi gücümiize, kendi değer-
lerimize yeniden inanmaya, güvenmeye 
başladık. "Misak-ı milli sınırları"nın dışın-
da unu t tuğumuz insanlarımızın başına 
gelenler bize "Osmanlılığımızı" hatırlattı. 
İçerde ve dışarda yaşanan olumsuzluklar 
"tepkisel milliyetçiliği" ateşledi ve yük-
selen değer haline getirdi. Hatta karşılıklı 
olarak birbirini beslemeye devam eden 
Türk ye Kürt milliyetçiliği giderek bir "his-
teri"ye dönüştü. 

Öte yândan. Cumhuriyetin başından 
beri ısrarla Ve inatla sürdürülen "inkar-
cı/laik" politika iflas etti.' Halk gün geçtikçe 
özüne, fıtratına İslam'a dönüyor. Ateizm, 
din düşmanlığı esasına dayalı eğitim,sis-' 
temi, çıplaklık ve yalancılığı temel ilke 
edinen yazılı ve görsel medya ve halkın 
inanç ve yaşam biçimine düşman bir rejime 
rağmen, kitleler İslam'a koşuyor. Sistemin 
A'dan Z 'ye her a landa kokuşmaya ve 
çürümeye yüz tutması , bu koşuya hız 
veriyor. . 

Üç yılı aşkın bir süredir Bosna'da, 1 yıla 
yakın bir süredir de Çeçenistan'da olup 
bitenler, Türkiye'yi bir yandan "Osmanlı" 
mirasına, öbür yandan da "İslam" kim-
liğine sahip çıkmaya zorluyor; Batıcı- laik 
yönetici ve aydın takımı ayak direse de. 
Türk aydını , " insan h a k l a r ı " " d ü n y a 
banşı", "dinsel hoşgörü" gibi Batılı değer-
lerin, onbinlerce müslünianın canhıraş fer-
yatlarıyla bir l ikte tar ihin mezar l ığına 
gömülüşüne hayret ve dehşet le tanık 
oluyor. Batının "çifte standardı" pek acı ve 

. dramatik bir biçimde müslümanlar üzerin-
de'tecrübe ediliyor ve yadsınmaz bir iğ-

• rençlik olarak gözler önüne seriliyor. Bir-
leşmiş Milletler, NATO, AGİK vb. kuruluş-

Batı» hem is-
lam'ın önünü 
kesmek, hem 
de Türkiye'nin 
kendi bölgesin-
de Avrupa'ya 
alternatif bir 
takım oluşum-
lara gitmesini 
engellemek 
amacıyla Avru-
pa Birliği içinde 
Türkiye'ye 
"özel" bir yer 
ayırmayı düşü-
nebilir. 



Gümrük Bir-
liği'ne girse 
de, Türkiye 

sanılanın aksine 
"Batılılaşma" 

sürecinin sonuna 
gelmiştir. 

Türk aydınının 
Avrupa'ya 
ilan ettiği 

"tek yanlı aşk" 
sükut-u hayalle 

sonuçlanmak 
üzeredir. Mil-
letimiz asırlık 

rüyadan uyan-
mıştır. 

lar, "güvenilirliklerini" sadece müslüriıan-
• ların gözünde değil, her "insaf sahibi"nin 

gözünde de tümüyle yitirmiş bulunuyor. 
Avrupa ülkelerinin yıllardır, Kıbrıs 
konusunda hep Yunanistan'dan yana tavır 
alması, Ermenilere sahip çıkması ve 
nihayet Türkiye'nin bölünmesi istikametin-
deki faaliyetlere çanak tutması, Türkiye'de 
giderek güçlenen "Batı aleyhtarlığı"nı 
kamçılıyor. 

Bütün bu olup-bitenlere rağmen, tür-
kiye'nin Batı ile bütünleşmesi, "Haçlı" zih-
niyetine sahip "ikiyüzlü" Avrupa'nın bir 
parçası olması mümkün müdür? Tür-
kiye'de İslam'a ilginin giderek artması, bu 

.konuda zafen duyarlı olan Batıyı iyice 
tedirgin ediyor. Bu yüzden Batı, hem İs-
lam'ın önünü kesmek, hem de Türkiye'nin , 
kendi bölgesinde Avrupa'ya alternatif bir 
takım oluşumlara gitmesini engellemek 
amacıyla Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye 
"özel" bir yer ayırmayı düşünebilir.Ama 
bu yer, kesinlikle "siyasal eşitlik" esasına 
dayalı bir üyelik biçiminde olamaz. Olsa 
olsa, Avrupa ürünlerinin serbestçe pazar-
lanmasma, Türkiye'nin kontrol ve vesayet 
altında tutulmasına İslam ülkeleriyle' 
geliştirebileceği "bağımsız" ilişkilerin 
sınırlanmasına yönelik bir Gümrük Birliği 
üyeliği (29) sözkonüsu olabilir kf, bu da 
Sevr Antlaşması'nm yeni versiyonundan" 
başka bir şey değildir. Lozan'da kaldırılan 
kapitülasyonların yeniden hortlatılmasıdır. 

Bize göre. Gümrük Birliği'ne. girse de, 
hatta şairin "ihtimaldir padişahım, belki 
derya tutuşur" esprisinde olduğu gibi Av-
rupa Birliği'ne üye o lsa 'da , Türkiye 
sanılanın aksine "Batılılaşma" sürecinin 
sonuna gelmiştir. Türk aydınının Av-
rupa'ya ilan ettiği "tek yanlı aşk" sükut-u 
hayalle sonuçlanmak üzeredir. Milletimiz 
asırlık rüyadan uyanmıştır. Ve'inanıyoruz 
ki, bu uyanış, halkına yabancılaşmış 
yönetici ve aydın kesimin de uyanışına 
vesile olacaktır. 

Yine iddiamız odur ki, Türkiye dahil 
olmak üzere tüm İslam dünyası "garp-
zedelik" meskeneti ve zilletinden kurtulma 
dönemine girmiştir. Zaman, Batı'nm sön 
iki asırdır İslam aleminde yerleştirmeye 
çalıştığı mülevves unsurları "temizleme" 
ve kendi "özüne/ f ı t ra t ına" dönme 
zamanıdır,(30) 

Bu istikametteki eğilim ve gelişmelere 
öncülük edilmesi ve toplumsal değişmenin 
sünnetullaha uygun çabalarla desteklen-
mesi halinde inanıyoruz ki; "Bir toplum 

" kendi özünü değiştirmedikçe, Allah o top-

lumun konumunu değiştirmez" (Ra'd / İ l ) 
ayetinin hükmü gerçekleşecektir. 

(*)"Bntı'yn körü k ö r ü n e bağl ı l ık ve tesl imiyet 
anlamına gelen . Bu kavramın geniş açıklama.sı için 
bkz.Cclal Al-i Ahmed, Garbzedeler, Nehir y. 1988-İst. . 
Muhammed Nakavi, Batılılaşma Sosyolojisi, Kevser y. 
1992, İst. • -

(1) İkdam, Hicri 1328, No. 5716. 
(2) İçtihat, Hicri 1329, No.89. 
(3) Örneğin Yeni Yüzyıl, 24 Haziran 1995 
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B atılılaşma ya da bir 
sömürgeleşme hikayesi 

Mesut Karaşahan 

Batılılaşmadan Önce Doğulu-
laşma Vardı -

Bir toplum başka bir topluma, 
tarih, kültür, inanç, örf adet ve 
•gelenek olarak bambaşka bir 
topluma niçin benzemeye çalı-
şır? Kendi değerlerinden, ku-
rumlarından, kendisini farklı 
kılan özelliklerinden niçin sıy-
rılıp bir başkası oİniaya çalışır? 

. İbni Haldun'a atfedilen bir 
ilke herhalde bu soruların cevabını bulmamıza yar-
dımcı olacaktır: "Mağluplar galipleri taklid eder." 

İslam dünyasının geçtiğimiz yüzyıllarda yaşadığı 
ve Batılılaşma olarak adlandırılan hadiseye gelme-
den önce bu prensibin doğruluğunu gösteren ve bu-
günkünün tersine yaşanmış bir başka değişim hare-
ketine işaret etmek ilginç olacaktır. İslam "Dünya-
sı'nın IS.yüzyıldan itibaren Batılılaşma kavramıyla 
tanışması gibi 9. ve lO.yüzyıllarda da o zamanki Batı 
alemi Doğululaşma kavramıyla tanışır. Zira müslü-
man dünya ve bu dünyanın kültürü, medeniyeti, as-
keri, siyasi gücü, bu yüzyıllarda son derece güçlü bir 
duruma gelmiş vC; bilinen dünyaya hükmeder ol-
muştu. 10. yüzyılda yaşamış bir İspanyol yazarın şu 
yakınmalarına bakalım: "Bizim ülkemizde (Fran-
sa'nın güneyi, İspanya'nın kuzeyi) kendi kutsal kita-
bımızı okuyup anlayacak kimsemiz yok. Buna karşı-
lık Arapların zevkiyle dolup taşan gençlerimiz, Arap 
şarkıları söylemekte o kadar mahirler ki, Arapları bi-
le geçiyorlar." Yine bu dönemden ll.yüzyıldan Villa-
novatlı Arnold'un benzeri sözler sarfettiğini görüyo-

islam Dünyası'nm IS.yüzyıl-
dân itibaren Batılılaşma kavra-

mıyla tanışması gibi 9. ve -
lO.yüzyıllardâ da o zamanki 

Bati alemi Doğululaşma kavra-
mıyla tanışır, 11 .yüzyılda ye-

mekten giyime kadar yaygın bir 
İslam modası görülmektedir 

Fransa'nın güneyinde. 

ruz: "Biz Latinler (yani Avrupa-
lılar) adam olmayız, çünkü biz-
de kafa yok. Bizim astronomide 
kimimiz var? Felsefede kimimiz 
var? Bütmı bunlar gösteriyor ki, 
biz Latinlerden akıllı adam çık-
maz. Bizim öyle bir kabiliyeti-
miz yok." (Bugün Batıcı sözde 
aydınlanmızm serzenişlerine ne 
kadar da benziyor değil mi?) 
11.yüzyılda yemekten giyime 
kadar yaygın bir İslam modası 

görülmektedir Fransa'nın güneyinde. Hatta sokaklar-
da caddelerde çarşaf giyen, tesettüre bürünmüş hris-
tiyan kadınlar dolaşmaktadır. Sicilya'da 2.Frederik 
devrinde imparatorlar müslümanlarm halifelerinin 
unvanlarına benzer ünvanlar almaktadırlar. Parala-
rın üzerine ayetler, Arapça ifadeler yazılmaktadır. 
Yazışmalar Arapça yapılmaktadır. Yemek zevklerin-
den müziklerine, konuşmalardan bilimsel faaliyetlere 
kadar bir Doğululaşmanın yaşandığı ilginç bir dö-
nemdir bu yüzyıllar. (1) 

Batılılaşmaya gelmeden önce Osmanlının güçlü ' 
olduğu dönemlerde de Doğuya ve Osmanlıya yöne-
lik ilginin devam ettiğini belirtmeliyiz. İmparatorlu-
ğun gerileme dönemine girmesinin az öncesine ka-
dar Avrupalılar (ltalyanlc.r, Avusturyahlar, Fransız-
lar, İngilizler) Osmanlı sisteminde üstün buldukları 
ve alıp faydalanabileceklerine inandıkları yönleri 
araştırıyorlardı. Fransız tarihçi Braudel'in anlattığına 
göre İngiliz kralı S.Henry Kanuni-Sultan Süleyman 
zamanında yürürlükte olan Türk hukuk sistemini in-
celemek için İstanbul'a bir heyet göndermişti. (2) 
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Ancak geçen zaman içinde Avrupa 
büyük kültürel, toplumsal ve siyasal de-
ğişimler yaşamış Rönesans, reform hare-
ketleri ve burjuva uygarlığıyla tanışmış, 
coğrafi keşifler, sömürgecilik faaliyetleri 
ve nihayet sanayileşmeyle birlikte güçlü 
ulus devletler kurmaya başlamıştır. Aynı 
dönem genelde İslam dünyası, özelde 
Osmanlı toplumu için düşünme ve mu-
hakeme'nin bir kenara bırakıldığı, med-
res^e ve ulemanın yeni problemlere yeni 
çözümler üretmek yerine şerhlerin şerh-
leriyle iştigal ettiği, içtihad kapısının 
sımsıkı kapatılıp adamakıllı kilitlendiği 
ve güçlü ve üstün olmanın sarhoşluğuy-
la dünyanın geri kalan kısmındaki geliş-
melere kayıtsız kalındığı bir dönem ol-
muştur. 

Batı'da Birşeyler Ölmüş, Gidip Göre-
lim; Eski Muhteşem Günlerimize Geri 
Dönelim 

Batıda birşeylerin değişmekte olduğu sa-
vaş meydanlarında anlaşılır. "Küffar ale-
mi" karşısındaki yenilgi ve hezimetler 
peşpeşe gelmeye başlayınca değişen du-
rum karşısında alelacele birşeyler yap-
mak gerekliliği" ortaya çıkar. 1/.yüzyılda 
ilk defa Batıda neler olup bittiğini anla-
ma gayretleri olarak elçiler gönderilir. 
Batıyı üstün kılan şeyler anlaşılmaya ça-
lışılır. Batı medeniyetinin üstünlüğüyle 
tanışma hadisesi savaş meydanlarında 
cereyan ettiğinde yapılan ilk ıslahat ha-
reketleri orduya yönelik olmuştur. 

17.yüzyıldan itibaren bozuluşun se-
bep ve çareleri üzerinde duran kimsele-
rin bir dönem boyunca hedefi eski muh-
teşem günlere dönmek olmuştur. Buna 
göre geleneksel sistem bozulmuş ve bir-
takım tedbirlerle sağlıklı haline tekrar 
kavuşturmak gerekmektedir. Bu düşü-
nürlerin gözlemlerinde, karşı karşıya ka-
lınan şeyin yepyeni bir anlayış, yepyeni 
bir dünya olduğu fikrine yer yoktur.O) 

Osmanlının gözlerini kamaştıran Av-
rupa uygarlığında dikkati çeken şeyler 
bugünkü gibi lüks tüketim maddeleri 
değildir. Onun imrendiği şeyler Avru-

pa'da geçerli yaşayış biçimi, yöntem ve 
prensiplerdir. BunuVı sebebi muhtemelen 
o dönemde^Avrupa uygarlığının kişinin 
başını döndürecek derecede tüketim eş-
yası uygarlığı haline gelmemiş olmasına 
bağlanabilir. İkinci olarak farkedilen şey 
sivil bayat, yönetim kural ve ilişkileri, 
kanunların uygulanması ve özellikle ka-
mu hizmetlerini yürüten bir bürokrasi-
nin varlığıdır. (4) v 

Devir, müthiş bir şaşkınlık ve buna-
lım devridir. Kafalar allak bullak olmuş, 
imparatorluğun her geçen gün yeni top-
rak kayıplarıyla gittikçe küçülmesi ve 
azınhklarm isyan ve bağımsızlıklarıyla 
içine,düşülen çaresizlik had saflıaya var-
mıştır. 

Niyazi Berkes'in naklettiği bir anek-
tod Osmanlı hükümdarının Batı teknolo-
jisi karşısında hissettiği çaresizlik ve 

• ezikliği çok iyi tasvir etmektedir. Padi-
şah Abdülmecid kendisinin Viyanalı 
olan özel doktorunun anılarında anlattı-
ğına göre Avrupa dergilerinde gördüğü 
şimendifer resimlerini kesip ayırmakta, 
bunları çerçeveletip karşısına geçerek 
"Benim de böyle şimendiferlerim olsun 
isterim." diye huzurundaki yabancılara 
isteklerini anlatmaktadır. (5) ' 

Osmanlının Batılılaşma macerasında 
2.Mahmut dönemi önemli bir yer tutar. 
Daha önceki dönemlerde yapılan ıslahat, 
çalışmaları geleneksel yapıyı korumaya 
çalışarak gerçekleştirilmiş iken, bu dö^ 
nemdeki faaliyetler daha köklü ve bilinç-
li yöntemlere başvurmuştur. Batılılaş-
mayı hedefleyen değişiklikler zora ve 
baskıya başvurularak, halka rağmen ilk 
defa bu dönemde tatbike konmuştur. Bu 
döneme kadar sadece askeri anlamda bir 
takım yenilik çabaları sözkonusu edilir-
ken bundan böyle toplumsal hayatın 
başka yönleri de hedef alınmaya başlan-
mıştır. (6) 

Mustafa Reşit Paşa: Batı Medeniyetine 
Ya Gireceğiz Ya Gireceğiz 

Artık Osmanlı yönetimi bürokratı ve ay-
dını için tek hedef vardır: Batı medeniiye-



tine dahil olmak. Tanzimat Fermanı'nm 
mimarı Reşit Paşa'nın bütün çırpınma-
ları tek kurtuluş yolu olarak saptanan 
bu amacı matuftur. Hatta İmparatorlu-
ğu ekonomik bakımdan iflasa sürükle-
yen, İngiliz sömürüsüne açık pazar ha-

" line getiren 1838 İngiliz-Osmanlı ticaret 
sözleşmesi bunun için imzalanır. İngiliz 
elçileri, uznfianlan, gizli servis eleman-
lan kâh dönemin gazetelerinde Osman-
lıyı kurtaracak yegane şeyin, liberalizm 
olduğunu, haddizatında Osmanlının es-
ki sisteminin dahi liberalizm öldüğünü 

^ ilan ederek, kâh başta Reşid Paşa ol-
mak üzere Osmanlı yöneticilerini tatlı 
hayallerle kandırarak bu anlaşmaya ik-
na etmişlerdir. Ne kadar ilginçtir ki "İs-
tanbul 'da ve Londra 'da Türk devlet 
adamlarının etrafını saran dış yardım 
ve Türkiye uzmanları, Türkiye bu an-
laşmayı uygulamakla Batı uygarlığına 
girecek' diyorlardı. Bu uzmanların en 
azılılarından olan David Urquarth, eski 
Osmanlı rejiminin liberalizm olduğunu, 
bunun Avrupalılara bile örnek olması 
gerektiğini yazıyordu. (7) 

Ancak, Osmanlı bürokrasisinin ikna 
olduğu tek şey bütün Osmanlı ülkesini 
ingiliz sanayiinin pazarı haline getiren 
böyle akıl almaz bir anlaşmayı imzala-
mak değildi. İmparatorluğun maliyesi-
ni darboğazdan kurtarmak için Batılı 
devletlerden borç alma fikri de Tanzi-, 

' mat bürokratlarının kafasında adama-
kıllı yer etmişti. Borçlanma Batılılaşma 
tarihçemiz içinde Batıcı bürokratların 
konumu bakımından ilginç bir anlam 
taşıyacaktır. Zira bürokratlar dış borç-
lanmayı sadece mali durumdan dolayı 
istememektedirler. Mehmet Doğan'ın 
belirttiği gibi: "Eğer Batılılara borçlanı-
lırsa. Batılı devletlerin himayesi garanti 
altına alınmış olacaktı. Bu aynı zaman-
da Batıcı ve gayrı milli bürokrasifiin 
varlığı için en büyük teminattı." (8) Bu 
dönemden itibaren Batıcı bürokratlar ile 
emperyalist güçlerin çıkarlarının örtüş-
tüğünü, bu durumun günümüze kadar 
değişmeksizin devam ettiğini görüyo-
inz. 

A y d ı n : Bat ı 'ya 
Aydınlık, 
Ülkes ine Karan-
lık 

Bu dönem aydın-
lar aç ı s ından da -
pek farklı bir dö-
nem değildir. Bü-
tün 'yaşanan fela- -
ketlere, bunalımlı 
gün le re r ağmen 
çıkış yolunu hala . 
kendi değerlerin-
de ve İ s lam'da 
a rayab i len bir 
grup İslamcı müs-
tesna, yönünü Ba-
tıya çevirmiş olan 
Osmanlı aydmı da 
ihane t l e r içinde-
di r . Cemil Me-
riç'in kelimeleriyle 
"Aydın batan bir 
gemidedir. Ufukta 
rüyaların en muh-
teşemi: A v r u p a . 
Servetin, şöhretin, şehvetin daveti. Az-
gın iştihaları vardı intelijansiyanm ve bu 
masal hazineleri kendisini bekliyordu. 
Avrupalı dostları lütufkârdılar. Karşılık 
olarak biraz ' ihanet' , istiyorlardı sade-
ce.(9) 

Aydm kendi kültürünün değersiz ve 
önemsiz oluşuna, kendi problemlerini 
çözmede kendi inancının, değerlerinin, 
tarihsel birikiminin son derece yetersiz 
kalacağına adamakıllı inandırılmıştır. 
Çünkü BatılV bilim adamları her sahada 
yaptıkları araştırmalarıyla ve bulgularıy-
la '"insanlık tariHinde 'gelişmeye elveriş-
li ' tek mümkün kültürün Batı kültürü, 
tek medeniyetin Batı medeniyeti ve insa-
nın sorunlarına kalıcı çözümler arayan 
tek*mümkün bilimin Batı bilimi olduğu-
nu öne sürüyor" ve kanıthyorlardı.(lO) 

Yine Cemil Meriç'in "müstağrip" ola-
rak adlandırdığı Batıcı aydınımızın Ba-
tı'dan naklettiği fikirlerle Osmanlı ülkesi 
ecnebi nazariye ve düşüncelerin cirit at-
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sözleşmesi bu-
nun için imzala-
nır. 



İlk ıslahat 
çabalarından 
itibaren ordu 

modernizasyo-^ 
nun motoru 

haline gelmiştir 
ki, bu durum, 

bugün de Batı-
cı çevrelerin İs-

lamcı ve Batı 
karşıtı söylem 

. güçlendiğinde 
niçin orduyu 

göreve çağır-
dıklarını izah 

etmektedir. 

tığı bir arenaya dönüşür. Said Halim Pa-
şa bu durumu şöyle tasvir eder: "Bugün 
memleketimiz insan düşüncesinden çık-
mış ne kadar içtimai nazariye ve usul 
varsa hepsine birden geniş bir hayat ala-
nı olmuştur. Bunların hepsi, hayret veri-
ci bir inanç ile tatbik sahasına konmakta-
dır. Türlü türlü ve tehlikeli derecede bir-
birinden farklı ruh halleri ortaya çıkıyor. 
Dışarıdan gelen bu nazariyeler girdabı, 
Osmanlı cemiyetini öyle bir meçhule 
sevkediyor ki, bütün umumi ve içtimai 
gayeler yok olarak yerlerine, içtimai bir 
fetret demek olan kozmopolitizm geç-
mektedir."(ll) 

Hayal aleminde yaşayan Batıcı'aydı-
nm toplumsal sorunlara ilişkin bilgileri 
iki önemli özellik arzeder. Aydm bir ta-
raftan kendi toplumunu ilgilendiren ko-
nularda büyük bir cehalet sergilerken ve 
en kötüsü de öğrenme arzusu taşımaz-
ken, diğer taraftan kendi toplumunu il-
gilendirmeyen konularda geniş malumat 
sahibidir, pekçok metod ve prensiplere 
vakıftır.(12) 

Toplumsal bir dayanağı olmayan za-
vallı Batıcı aydınlarımız Batı medeniyeti-
ne dahil etmek için çırpındığı kendi ül-
kesini tanımamaktadır. Berkes'in işaret 
ettiği gibi orayı daha çok ingiliz, Fransız, 
Alman ve Rus askeri coğrafyacıları ile 
arkeologları tanımaktadır. Aydm sıfatını 
kendisine layık gören zevatın çoğu padi-
şahın kapısında bir yer bulmaya çalışır-
ken, bir parça cesaret sahibi olanları Ba-
bıali'de yeni yeni gelişmeye başlayan ga-
zetelere yazı yazıyorlardı. Bunlardan ki-
mileri kendilerini emniyete almak için 
yazılarında başkalarını jurnallemekle 
meşgul iken, fikir mücadelesi yürütenle-
rin konusu ise yapılan veya yapılması 
gereken ıslahat çalışmaları olmuyor, on-
ları daha ziyade edebiyatta sembolizm 
veya naturalizm gibi "mühim meseleler" 
(!) ilgilendiriyordu.(13) 

Öeçen zaman içinde ıslahat çalışma-
ları beklenen faydayı hasıl etmediği gibi, 
giderek Batüi devletlerin talepleriyle öz-
deş hale gelmeye başlamıştı. Bu da, ya-

pılan reformların, Osmanlı ülkesinin ve 
halkının gerçek ihtiyaçlarıyla ilgisiz kal-
ması demekti . Sanayileşmeye yönelik 
politika ve yatırımlardan Ermeni, Rum 
vb. azınlıklar yararlanmış, hepsi birer 
sermayedar haline gelmiş, devletin sana-
yi teşebbüslerinin başına getirilmeleri sa-
yesinde Avrupa'da bol bol dolaşıp ya-
bancı kapitalistlerle tanışma fırsatı bul-
muşlardır. (14) 

Ordu bütün modernizasyon çalışma-
lanna rağmen bir türlü eski gücüne ka-
vuşamamış, yenilgi ve toprak kayıpları 
birbirini kovalarnaya devam etmiştir, ilk 
ıslahat çalışmalarından itibaren, gelişti-
rilmesi ve güçlendirilmesi gereken en 
önemli kurum olarak ordunun ele alın-
mış olması, orduyu modernizasyon sü-
recinde ayrıcalıklı bir konuma kavuştur-
muş tu r . Batılılaşma akımı o rdu gibi 
maddi gücü'temsil eden bir kurumda 
yer edinip oradan halka nüfuz etme im-
kanı bulmuştur. (15) Ordu modernizas-
yonun motoru haline gelmiştir ki, bu du-. 
rum, bugün de Batıcı çevrelerin İslamcı 
ve Batı karşıtı söylem güçlendiğinde ni-
çin orduyu göreve çağırdıklarını izah et-
mede faydalıdır sanıyoruz. (Gerçi bura-
da Cumhuriyet'i kuran kadroların asker 
kökenli oluşlan da önemlidir.) 

Ve Cumhuriyet Ya Da Kılık-Kıyafet Sa-
kal-Bıyık Öevrimleri 

Cumhuriyet Dönemi, Batılılaşma tarih-
çemizde bir başka dönüm noktasıdır. 
Toplumsal değişimin rotası tam anla-
mıyla Batı'ya çevrilirken geçmişle, tarih-
le köprüler atılır, bağlar tamamen kesilir 
ve yeni baştan bambaşka bir kültür ve 
halk ihdas edilmeye çalışılır. Alfabe de-
ğiştirilir ve muazzam bir kültürel miras 
yeni kuşaklar için anlamsız ve ulaşılmaz 
hale gelir. Ancak bir türlü muasır mede-
niyet seviyesine çıkılamaz. 

Dolayısıyla Niyazi Berkes'in sorusu-
na hak ve rmemek m ü m k ü n değildir: 
"Çalışan nüfusunun %80'i tarımda, bu-
nun büyük kısmı çok ilkel bir tarım eko-



nomis inde , b ü t ü n n ü f u s u n u n %75'i 
köyde yaşayan, şehirleşmemiş işçi suiıfı 
gelişmemiş; meslek yapısı Ortaçağ mes-
lek dağılımını andıran, çoğunluğu oku-
ma-yazmasız, ekonomik rasyonel düşü-
nüş yerine gelenekleri besleyen koşulla-
n yerinde kalan, kısacası geri kalmış bir 
toplumun şehirlerde yaşayan bir azınlı-
ğın kılık-kıyafet, sakal- bıyık devrimleri 
ile çağdaş uygarlığa girmiş bir toplum 
haline geldiğini kabul etmek mümkün 
müdür?" (16)> 

1995: Batı 'nm Anlamsızlaşması ve Ba-
tıcı Azınlığın Son Çırpınışları 

Batılılaşma hadisesine 1995 Türkiyesin-
de Batıcı elit-aydın-bürokratlar açısın-
dan baktığımızda ne yazık ki değişen 
pek fazla birşey olmadığını görüyoruz. 
Halbuki dünyada ve Türkiye'de çok şey 
değişti ve değişiyor. 

Bundan 100-150 yıl önce belki Batı'yı 
medeniyetin beşiği olarak görenler bu 
yanılgılarında mazur görülebilirlerdi. 
Müslüman ve Doğulu aydın için kendi 
inanç ve kültürel değerlerinde bir çıkış 
yolu görünmeyebilirdi. Ne de olsa yüz-
yıllardır İslam düşüncesi ve hukuk sis-
temi donuklaşmış, pek hayat belirtisi de 
göstermiyordu. Ancak bugün Batı me-
deniyeti adı verilen meş'um şeyin dün-
yayı ne korkunç musibetlere, çevresel 
ve ekolojik felaketlere düçar ettiği her-
kesin malumu. İslam dünyası ise yüz-
yıllardır süren uykusundan uyanıyor, 
silkiniyor ve kendisine" geliyor. Sadece 
kendisi için değil, modernitenin musal-
lat olduğu, acılar içinde kıvranan tüm 
dünya halkları için bir kurtuluş ümidi 
olarak İslam'ı dikkatlere sunuyor. 

Batıcı aydınımız ve bürokratımız ise 
çelişkiler içinde. Hala Batı'dan başka bir 
yön, kaçacak, sığınacak bir yer göremi-
yor. Belki de görmek istemiyor. Devle-
tin tepeden inmeci Batılılaşma ideoloji-
sinden vazgeçip İslam'la barışması ha-
linde Tcendi seçkin konumunu.yitirece-
ğinden korkuyor belki. Batılılaşma akı-

mının başladığı ilk dönemlerden beri Ba-
tılı efendileriyle çıkar birliği içinde bulu-
nan Batıcı devlet adamı belki de son çır-
pınışlar içinde Türkiye'nin Gümrük Bir-
liği'ne alınması için efendileri huzurun-
da dil döküyor, kendi halkını İslam'a 
tekrar sarılmaya başladığı için onlara şi-
kayet etme seciyesizliğini gösteriyor.. 
Herhalde artık 250, yıllık rüyadan uyan-
ma anı, bu rüyanın bir türlü gerçekleş-
meyeceğinin anlaşılacağı an yaklaşıyor. 

1995 Türkiye'sinden bakıldığında Ba-
tılılaşma politikalarının ülke insanına ne 
büyük zararlar verdiği daha iyi görüle-
biliyor. Bu bakımdan Fikret Başkaya'nm 
tespitine kulak vemieliyiz: "Sürekli kim-
lik erozyonuna uğrayan bir ulusal sosyal 

. formasyon, kendi yolunu bulup, kendi 
ayakları üs tünde durabilir , toplumsal 
sürece egemen olabilir mi? Şüphesiz ' 
böyle bir toplumun küçük bir kesiti Ba-
tı'ya benzeyebilir (ve benzeyebiliyor). 
Ama bağımsız ve çağdaş olamaz. Çünkü . 
kendisi hakkında düşünme ve geleceğini 
tasarlayâbilme yeteneğine artık sahip 
değildir. "(17) 

Bugün artık müs lüman halkımıza 
yüzyıllardır dayatılan asrileşme, muasır-
laşma. Batılılaşma, çağdaşlaşma, kalkın-
ma, çağ atlama problematiğinin, sömür-
geleşme sürecinden başka birşey olma-
dığı daha iyi görülebilmektedir. Bugü-
nün yöneticileri bu,yüzden dünün Reşit 
Paşa'sının Osmanlı İmparator luğu 'nu 
'civilisation'a sokmaya çalışması gibi bu-
gün Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne ve asla 
gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ha-
yal olduğu iyice anlaşılan Avrupa Birli-
ği'ne dahil etmeye çalışmaktan vazgeç-
melidirler. Sovyet sistemi ve Doğu-Batı 
denkleminin,çözüldüğü. Soğuk Savaş'm 
sona erdiği, dünyada yeni güç dengele-
rinin oluştuğu, uluslararası konjonktü-
rün adeta 1.Dünya Savaşı öncesine geri 
döndüğü, İslam'ın tüm dünyanın gün-
demine oturduğu bir dönemde artık içi-
mizdeki Batı ajanları ve onların kirli zih-^ 
niyeti müslüman halkların önünü daha 
fazla tıkamamalıdır. 

Bugün artık 
müslüman hal-
kımıza yüzyıl-
lardır dayatılan 
asrileşme, mu-
asırlaşma, Batı-
lılaşma, çağ-
daşlaşma, kal-
kınma, çağ at-
larha problema-
tiğinin, sömür-
geleşme süre-
cinden başka 
birşey olmadığı 
daha iyi . 
görülebilmek-
tedir. • 



Bugün bizzat 
."gerileme", "ge-

ri kalmışlık", 
"ilerleme" kav-

ramlarının ev-
rensel geçerliğe 

sahip olup olma-
dıkları tartışıl-

malı, bu türden 
kavramlaştırma-
Jarın ardında ya-

tan sinsice plan 
deşifre edil-

melidir. 

Bugün bizzat "gerileme", "geri kal-
mışlık", "ilerleme" kavramlarının, ev-
rensel geçerliğe sahip olup olmadıkları, 
bizim toplumlarımızı tanımlamada kul-
lanıhp kullanılamayacakları tartışılmalı, 
bu türden kavramlaştırmaların ardında 
yatan sinsice plan deşifre edilmelidir . ' 
S.Dünya halklarının da birkaç yüz mil-
yonluk Batılı toplumlar kadar "kalkın-
ması", "ilerlemesi" halinde dünyanın 
ne korkunç bir tüketim çılgınlığıyla kı-
yamet anını yakınlaştıracağı iyi düşü-
nülmeli ve bu korkunç gidişatı önleyip 
insanlığa gerçek kurtuluşu bahşedecek 
çıkış yollan üzerinde durulmalıdır. 

Batılılaşma macerası müddetince ya-
şanan zihin karmaşasından belli ölçüde 
etkilendiği anlaşılan müslüman aydını-
mız ise böyle bir kurtuluş yolunu insan-
lığa gösterebilmek için Batılı kavramlar-
la d ü ş ü n ü p çözüm yolları aramaktan 
vazgeçmelidir.Abdurrahman Arslan'm 
da işaret ettiği gibi, bugün sahibolduğu 
ideal ve hedeflerin Batıh ve modern ba-
kış açısıyla ne ölçüde özdeşleşt iğine 
dikkat etmeli, zihniyetini kirleten un-
surlardan arınma yollarını araştırmalı-
dır. 

Artık aydınıyla bürokratıyla, yöneti-
ci ve yönetilehiyle insanımız müminleri 
b ı r a k ı p ka f i r l e r i dos t e d i n m e k t e n 
vazgeçmeli; "kudret ve onuru" onların 

yanında aramamalıdır, "şüphesiz I jü tün 
kuvvet ve onur ' Allah'ındır." (Kur'an; 
4:139) • . 
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islamcı Söylem Batılılaşmamalı 
y • ' ' 

Abdurrahman Arslan ile söyleşi 

Ümran: Lale Devri'yle başlayan 
Batılılaşma maceramız Tanzi-
mat, Meşrutiyet ve Cumhuri -
yet'ten sonra nihayet Gümrük 
Birliği ile ilginç bir aşamaya gel-
miş gözüküyor. Üçyüz yıla yak-
laşan bu Batılılaşma çabalarını^ 
sonuçları itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir 
başka deyişle Batılılaşma taraftarı yönetici ve aydın-
lar, Cemil Meriç'in adlandırmasıyla "müstağrib"ler 
neyi amaçlamışlardı, ne elde ettiler? 

A.Arslan: Başlangıçta İslam coğrafyasının, hatta is-
• lam coğrafyasının dışındaki diğer kültürel gelenekle-
rin insanlarının da Batılı güçlerle ya da bugün bizim 
deyimimizle modem güçlerle karşılaşmaları sonucu 
bir yenilgiye uğradıklarını görüyoruz. Bu başlangıçta 
karşılaşılan olgu askeri bir yenilgidir. Bu yenilginin 
karşısında. Batılı güçleri ya da modern güçleri, bu-
lunmuş oldukları konumları müslümanlar yorumlar-
ken bakıyoruz ki, iki grup ortaya çıkıyor. Bu gruplar-
dan bir tanesini biz bugün laikler diye niteliyoruz. 
Bir diğeri ise İslamcılar olarak tanımlanıyor. Ama so-
nuçta bu iki grup da^ bu iki grubun da varlığı mo-
dernlikle karşılaşmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Bir bakıma varlıklarını moderniteye borçludurlar. 
Burada sorulan temel soru, neden bu güçler ilerledi 
de, müslümanlar geriledi? sorusu olmuştur başlan-
gıçtan beri. Tabi burada zannediyorum ki, ilginç nok-
ta, bu sorularda yenilgi ile geriliğin, galibiyet ile ileri-
ciliğin özdeşleştirilmiş olmasıdır. Ben bu hususu ilgi 
çekici bir nokta olarak görüyorum. Yenilgi bizim ge-
riliğimizin bir ifadesi olarak kavramsallaştınlmıştır. 

Diğerlerinin de galibiyeti ilerili-
ğin bir neticesi olarak kavramsal-
laştınlmıştır Burada da geri kal^ 
mışlığımızı İslam'ın iyi yorum-

Laik ve İslamcı gruplar, 
Batılı güçlere ilişkin yapılan 
farklı yorumlardan ortaya 

çıkmıştır; her ikisi de varlığını r anmamı7ölmâsma bağlamı̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
moderniteye borçludur. islamcı akım ya da. islamcı d ü -

şünce . Ama bu iki g r u p insan 
içinde ortak bir taraf vardır. Kanaatime gÖre başlan-
gıçta -daha sonraları değil- iki grup insan da mo-
dernleşmeyi ya da Batılılaşmayı bir araç olarak gör-
müşlerdir. Araçtan kastım şu: Batılı güçlerin ellenn-
de bulunan araçlara sahip olarak onları yenmek. 
Çünkü en başlangıçta da, daha sonraları İslamcı söy-
lem açısından da söylersek, Bahlılaşma ya da mevcut 
modern güçlerle mücadele etmek, onların hayat biçi-
minin kabulüne yönelik değildi. Yani sahip olduklan 
hayat biçimini, bir hayat biçimi olarak kendilerine ta-
şımak, ona sahip olmak, o şekilde yaşamak amacı ta-
şımayan bir mücadeleydi başlangıçta. 

Fakat bir süre sonra laikler dediğimiz grup açısın-
dan Batı'yla mücadeleden çok, artık bunun yanında o 
tür bir hayat biçiminin de" aktarımı, o tür bir hayat bi-
çiminin de aynı zamanda Batı'yla mücadelede, ona 
karşı olan geriliği aşmada bir imkan olarak görüldü. 
Dolayısıyla bir hayat biçimi olarak da benimsenmiş 
oldu. . • 

Oysa İslamcı grup bunun aksini yaptı uzun yıllar. 
Sadece araçlara sahip olarak galip gelmek istedi. 
Zannediyorum bu laiklerle İslamcıları- başlangıçtaki 
amacı paylaşmış olsalar bile- daha sonraları biribirle-
rinden ayıran önemli bir etkendi kanaatime göre. Fa-
kat günümüze gelip baktığımızda şunu belki demek 
mümkündür: Bugün İslamcı grup da Batı'ya ya da 



Bugün müslü-
manlarm uğrun-

da mücadele 
etmek İstedik-

leri hedefler ol-
dukça farklılaş-
mıştır; İslam'a 

ait hedefler ola-, 
rak tanımladık-

ları hedeflere 
bugün Batılıla-

rın ve modernli-
ğin araçlarıyla 

varmak iste-
mektedirler. 

modern döneme ait idealleri, İslam'ın 
ideallerinin içerisinde öy.doşloşlirerek 
kendi ideallerine dönüş türmüş oldu. 
Dolayısıyla da b u r a d a İs lam' ın 
idealleriyle kanaatime göre modern ide-
allerin bir sentezini görmekteyiz. Şu an-
daki müslümanlarm idealleri ile ilk İs-
lamcı müslümanlarm idealleri arasında 
ben büyük bir fark olduğunu düşünü-
yorum. Bu anlamda günümüzün İslam-
cı söyleminin büyük oranda modernleş-
tiğini düşünüyorum. Başlangıç ilkele-
rinden oldukça uzaklaştığını düşünü- , 
yorum. Bu da aynı zamanda İslam'ın 
müslümanlar eliyle bir hayat biçimi an-
lamında modernleştiğinin de bir ifade-
sidir. Dolayısıyla başlangıçta modern-
likle ya da Batılılaşmayla aralarındaki o 
uzlaşmaz çelişkilerinin giderek yumu-
şadığını, ortadan kalktığını söylememiz 
mümkündür . Hele günümüzde bunu 
giderek yaygın bir şekilde görmek ya 
da müşahade etmek mümkündür gibi 
geliyor bana. Çünkü İslamcı söylemin 

- başlangıçtaki o araç olarak Batılıların 
elindeki araçlara sahip olma ilkesini. 
Batılılaşmayı - ki bu anlamda Batılılaş-
mayı demeyelim de. Batılı güçlerin elin-
deki araçlara sahip olmayı- arzu eden 
talebin giderek araç olmaktan çıkıp bir 
amaca d ö n ü ş t ü ğ ü n ü de söylemek 
mümkün. Bugün düşünce hayatımızda. 

hatta toplumsal hayatımızda hiç de yeri 
olmayan ilerleme, geri kalma gibi kav-
ramların, bugün müslümanlarm ellerin-
de bir meşruiyet kazandığını ve gerçek-
ten müslümanlarm bu çeşit Batılı güçler-
le başetmenin yolunun ve de temeldeki 
çelişkinin artık İslam-Hıristiyan zıtlaş-
masından çok bir ilerleme ve geri kal-
mışlık arasındaki iktisadi alana ait bir 
çelişkiye indirgendiğini de görmekteyiz 
ki, kanaajime göre bu, İslam açısından 
kabul edilebilir bir olgu değildir . Ama 
maalesef bugün Müslüman ve Hıristi-
yan dünya arasındaki uzlaşmaz çelişki-
leri kültürel, ekonomik, siyasal çelişkile-
re indirgemiş durumdayız. Bazıları için 
totaliter rejimlerin olması', demokratik 
rejimlerin olmaması, bu geri kalmışlığın 
önemli faktörlerinden biri olarak algıla-
nırken, bazılah ise iktisadi sahadaki ge-
riliğin temel çelişki olarak ifade edilme-
sini istiyor. Demek ki bundan çıkaraca-
ğımız sonuç, müslüman zihinler artık, 
modernliğin ya da o Batılılaşmanın araç-
larıyla İslam'la Hıristiyanlığı değerlen-
dirmeye başladılar. 

Ümran: Demekki sonuçta epeyce bir zi-
hinsel deformasyona uğradık.... 

A.Arslan: Evet. Kanaatime göre bugün 
müslümanlarm uğrunda mücadele et-
mek istedikleri hedefler oldukça farklı-
laşmıştır. Birbirinden kopmuştur demek 
istemiyorum. Ama değişime uğramıştır. 
En azından bugün müslümanlar İslam'a 
ait hedefler olarak tanımladıkları hedef-
lere'Batılılarm ve modernliğin araçlarıy-, 
la varmak istemektedirler. Bû reddedil-
mesi mümkün olmayan bir farklılıktır. 
Ama elbette ki, bu araçların müslüman-
ları bu hedeflere götürüp götürmeyeceği 
ise herşeyden, her zamankinden daha 
çok tartışmaya açık durmaktadır günü-
müzde. Bu gerçekten de müslümanlarm 
tarihteki 300 yıllık mücadelelerinde ben-
ce çok hayati bir noktayı ifade etmekte-
dir. Üzerinde de yeniden düşünülmesi 
gerektiği kanaatindeyim"! 



Ümran: Batılılaşma ihtiyacının hissedil-
mesinden önce de Oşmanlı İmp.nun za-
afının hissedildiği dönemlerden itibaren 
bir şey var: Yapılan yenilikler ilk öncele-
ri o eski muhteşem günlerimize dönelim 
diye yapılmaktaydı. Fakat bir müddet 
sonra o eski günlere dönme-idealinin ye-
rini batılılaşma alıyor. Sizin bahsettiğiniz 
İslamcı söylemdeki b.u değişiklik biraz 
buna benziyor gibi... 

A. Arslan: Eski muhteşem günlerimize 
dönme retoriği aynı zamanda da kendi 
içinde hızlı bir modernleşmeyi taşımak-
tadır. Yani dolayısıyla da bu modernleş-
meyi kamufle etmektedir. Bundan dola-
yı o eski muhteşem günlere dönme isteği 
ve söylemini işittiğimiz zaman bunun 
gerçekten olağanüstü derecede bir mo-
dernleşmeyi kendi içinde bir arzu olarak 
taşıdığını ve Öe fiiliyette da öyle bir süre-
cin hızla sürdüğünü düşünüyoruz. Dola-
yısıyla modernleşme ya da Batılılaşma' 
sürecinin- ki ben ona başından beri mo-
dernleşme süreci diyorum- hızlanmasıy-
la eski muhteşem günlere dönme söyle-
mi arasında bir paralellik de kuruyorum. 
Burada da tarihsel bir formun içinde mo-
dernliğin içselleştirilmesi söz konusu. 
Dolayısıyla böyle bir sentezleme ye arzu 
modernleşmeyi eleştiri konusu yaprriar 
maktadır. Bunun için çok tehlikeli bul-
duğumu söylemek istiyorum. 

Ümran: Fakat her halükarda amaçlanan , 
hasıl olmadı. Araçlara sahip olunmak is-
teniyordu. İmparatorluğun çöküşü ön-
lenmek isteniyordu... 

A. Arslan: Zannediyorum başlangıca dö-
n ü p bak t ığ ımızda za ten b iz im gibi-
topluluklarm, müslüman ya da müslü-
man olmayan, modern toplumların dı-
şında kalan toplumlaınr hemen hemen 
istisnasız hepsini modern güçlerle karşı-
laştıktan sonra, onların hışımına uğra-
dıktan sonra, modernliğin araçlarını ala-. 
rak kendi geleneksel düzenlerini kurma 
arzular ını taşıdıklarını görmekteyiz.^ 

Bundan dolayı bizim tarih retoriğimizin 
içinde de bu arzu aslında yatmaktadır. 
Oysa burada gözden kaçan şudur: Bu 
araçlarla geleneksel düzenlerin, ilişkile-
rin, toplumsal yapıların bir daha ar t ık , . 
kurulamayacağını kabuletmemekteyiz... 

Ümran: Bunu farkedemedik... 

A'. Arslan: Evet, tabii ki, bir de farkede-
memek söz konusu. Ama bütün mesele, 
bütün bu modern araçları kullanaralT o 
geçmişin - ister ihtişamlı olsun, ister ol-
masın- geleneksel yapılarınrinşa etme 
arzusunu taşıdı. Bu iki şekilde mümkün 
olmadı: Bu araçlar, böyle bir imkanı ve-
remezlerdi. İkinci olarak, bu araçlar de-
ğerden bağımsız araçlar değildi ki, tek-
rar onu kurmak mümkün olabilsin. Ge-
ne bugünkü İslamcı söylemin de, İslam 
adına söylenenlerin de özünde böyle bir. 
özellik vardır. Yine aslında burada farklı 

"olan bu araçlarla geçmişin o ihtişamına 
dönmek. Burada geçmişe dönerek ken-
dinizi orada psikolojik bakımdan bir gü-
venlik alanına sokmuş olabilirsiniz. 

Yani başlangıçtaki ideallerle bugün 
gelinen noktada aynı idealler paylaşıl-
mamaktadır. Bence müslümanlarm trajik 
yönü burada yatıyor. Çünkü başlangıçta 
muhaliflerini yenmek için hareket ettiler; 
ama bugün o muhaliflerine'ait idealleri 
İslam'ın ideallerinin içine yerleştirdiler, 
İslam'ın ideallerinden birer ideal haline 
dönüştürdüler. Bundan dolayı da, biz İs-
lamcı söylemin başlangıçtaki durumuyla 
bugünkü durumuna baktığımızda ara-
daki o korkunç farkı görmemiz müm-
kündür. " . ' • 

Ümran: Batılılaşma macerasında ilginç 
bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyo-
ruz. Gümrük Birliği'ne giriş takvimi işli-
yor. Hala ve herşeye rağmen Türkiye'nin 
Avrupa'dan başka bir yöne yüzünü çevi-
remeyeceğini yüksek sesle dile getiren 
aydınların yanısıra. Batı karşıtı söylemin 
de güçlendiğini görüyoruz.. Bu son ge-
lişmeleri nasıl değerlendir iyorsunuz? 

Bence müsIÜT 
manların trajik 
yönü burada; 
yatıyor. Çünkü 
başlangıçta - ^ 
mulıaliflerini 
yenıpek için 
hareket ettiler; 
ama bugün o 
muhaliflerine " 
ait idealleri İs-
lam'ın idealle-
rinden birer 
ideal haline 
dönüştürdüler. 



Darülislam ve 
darülharp kav-

ramlarının belir-
sizleşmesirii ka-
bul edersek, bu, 
kuşkusuz tarih-
teki bütün iddi-
alarımızdan da 

vazgeçmek an-
lamına geiir.İki 
kavram arasın-

daki duvarın be-
lirsizleşmesine 

müsade edeme-
yiz. Avrupa Bir-
liği bizden bunu 

istiyor. 

Batılı kavramlarla düşünen, meselelere 
çözüm arayan, yani yeterince Batılılaştı-
ğı görülen müslüman aydınlar için çıkış 
yolu nedir? 

A. Arslan: Kanaatime göre müslüman-
lar birşeye müsaade etmeyeceklerdir: 
Darülharp ve darülislam kavramları 
arasındaki sınırların belirsizleşmesine. 
Bu çünkü İslam'm kendisine, O'nun be-
kasına ilişkin birşeydir. Tabii ki biz şirk 
ve tevhidin ya da İslam'ın kendi kav-

-ramlan içinde darülislam ve darülharp 
kavramlarının belirsizleşmesini kabul 
edersek, bu, tarihteki bütün iddiaları-
nıızdan da vazgeçmek anlamına gelir. 
Bu, barış halinde yaşamayı istememek 
de deği ldir ve o anlama da gelmez. 
Ama biz asla bu iki kavram arasındaki 
duvarın belirsizleşmesine müsade ede-
meyiz. Bir kere bu mümkün değildir. 
Avrupa Birliği bizden bunu istemekte; 
belirsiz kılınmasını istemektedir; müp-
hemleş t i rmek i s temekted i r . Tabii , 
bugün bir de başka kavramlarla düşün-
memizden dolayı gelen bir belirsizlik, 
bir müphemiyet vardır. Bu da bizim za-
ten trajik yönümüzdür. Fakat neticede 
bir kere bu belirsizliğin- ki bu post-mo-
dern döneme de çok uygun düşmekte-
dir.- belirsizlik olmaktan çıkarılması ge-
rekmektedir. Bu ise elbette ki laik kesi-
min başlangıçta olmasa bile çok kısa bir 
süre sonra Batılı hayat biçimini kendine 
ideal edindiği günden beri onun için 
uygun birşey olabilir. Yani Batı'yla en-
tegre olmak, onunla birleşmek. Bu. onun 

söylemine ters birşey değildir. Fakat İs-
lamcı söyleme başından beri terstir; bu-
gün de terstir. Türkiye'nin Batı'nm dışın-
da herhangi birileriyle biraraya geleme-
diği, böyle bir imkanının olmadığı başka 
birşeydir, gelmemek başka birşeydir. 
Bugün gelmeyebilir, o imkanlar oluşma-
mış olabilir; hatta ve hatta, 54 tane müs-
lüman ülke de aynı müphemiyeti kendi-
lerinde taşımaktadırlar ve bundan dola-
yı da bir birlik oluşmamaktadır; şma bu, 
hiçbir zaman olmayacak anlamına gel-
mez. Bu bir bakıma, tarihsel bir determi-
nizm olarak da, eğer bir darülislam ve 
darülharbin belirsizleşemeyeceğini iddia 
ediyorsak, kuşkusuz ki o 54 tane ülkenin 
bir gün yine biraraya gelmesi mecburi-
yetinin söz konusu olması mümkündür. 
Ondan dolayı da Türkiye'nin bu yalnız-
lığında Batı'yla entegre olması sadece ik-
tisadi ya da ticari bir vurgu değildir. Bu 
başka bir olaydır. Müslümanların çok 
sevdikleri bir kavramsallaştırma içinde 
bir medeniyetten başka bir medeniyete 
göçtür.Bunun ise zannediyorum ki İs-
lam'la pek örtüşen bir tarafı yok gibi ge-" 
liyor bana. Ama bu genel olarak müslü-
manlarm iktisadın aracılığıyla dünyaya 
bakmalarının getirdiği bir çıkmazdır. 
Bunu İslam devletleri aşamayabilir; ama 
bence müslümanlar aşacaklardır. 

/ • 

Ümran: Teşekkürler efendim. 

A.Arslan: Ben teşekkür ederim. " 

yay. Haz.; Şükran Karaşahan 



Avrupa, Amerika ve bizimkiler 
Oktay Sinanoğlu'yla söyleşi 

Oktay Sinanoğlu'nun 255.95 tari-. Bakıyorsunuz, Pakistan'da, -
hinde AKV'nin Sultanahmet'teki Tayvan'da, Tayland'da, Türki-
merkezinde yaptığı sohbeti orijinal j . . . 
üslubuyla sunuyLz. de hep ayni zamanda birden 

bire özelleştirme lafı çıkıyor. Biz 
Sunucu: Oktay Sinanoğiü 17 ya- de diyoruz ki ne tesadüf? Çünkü 
şında Amerika'ya burslu olarak anda Amerika'nın Avrupa'nın 
eıtmış ve burada lisans, lisan- ' , - . . • • ı . 
L t ü v e d o k t o r a s m ı ö s e n e d e «konomiSl ÇOk boZUk, boyuna 
bitirerek Vale Üniversitesinde kendilerine pazaryeri arıyorlar, 
kürsü profesörü olmuştur. Yak-
laşık 300 yıldan beri dünyada bu kadar genç yaşta kür-
sü profesörü olan bir başka kişi yoktur. Sinanoğlu bu 
rekoru hala elinde bulundurmaktadır. Yale Üniversite-
si'nde kimya ve moleküler biyolojide olmak üzere iki 
kürsü sahibidir. Aynca Almanya, İngiltere, Kore ve Ja-
ponya gibi dünyanın pek çok ülkesinde de kürsüleri 
vardır. Sinanoğlu aynca 250'nin üzerindeki bilimsel ça-
lışmanın da sahibidir. -

O. Sinanoğlu: Hepinizin bildiği gibi uzun zamandır 
Amerika'da bulunuyorum. 30 senedir bizim bakaıüan-
mız New York'a gelip gidiyorlar. Burada partiler dü-
zenleyip kokteyller veriyorlar ve buradald bizlere şu 
telkinde bulunuyorlar: "Siz Amerikan vatandaşı olun!" 
İnsanlanmızm çoğu da bu telkinler sonucu Amerikan ^ 
vatandaşı oluyorlar. Biz hiç bir zaman için Amerikan 
vatandaşı olmayı tercih etmedik. Etmeyiz de! Devlet 
adamlanmızın bu tavn inanm çok ağınma ve haysiye-
time dokunuyor. Bu adamlar özenilecek adamlar mı 
yahu! Bu'adamların ciğerini biliriz; on para etmez 
adamlardır. Niye ben bunlar için kendi kimliğimden, 
beıüiğimden vazgeçeyim? • * ' 

Bizim milletimizin içine bir aşağılık duygusu aşıla-

mışlar, diğer yandan ise müthiş " 
bir İngiliz ve Amerikan hajo-anlı-
ğı. Aman ne insanlar, ne güzel 
memleket dersin hayran olursun. 
Ama gerçekte hayran olunacak 
bir tarafları yoktur. Gidip içlerin-
de biraz kalanlarınız varsa de-
diklerimi çok iyi anliyorlardır. 
Aynca, hadi diyelim ki hayran 
oldular. Ama hayran olmak baş-
ka, köpeklenmek ve haysiyetsiz 

' olmak başka şeyler. Bizimkilerin durumu hayranlıktan 
çok öte bir durum. Yani bir yabancı görüyorlar veyâ-
hutta bizim kodamanlara yabancı birini tamştınyorsu-
nuz. Eh alelade, sıradan bir adam. İnanın Amerika'da 
bizim ofise iki sekreterden izin alarak zor girebilir. 
Böyle bir adam ^rşısmda bile, bizimkilere garip haller 
oluyor,, ezilip büzülüyorlar. Bizim Amerika'da adam' 
yerine koymadığımız yabancı. Ne oluyor Allah aşkına! 
Bu gerçekten büyük bir hastalık. 

Bugüne kadar İslam dünyası üzerinde oynanan 
oyunlar müslüman ülkeleri birbirinden ayırdı, birbiri-
ne düşman etti ve birbirlerini tammaz hale getirdiler. 
Sonuçta herbiri Avrupa'nın, Amerika'nın bir pazaryeri 
oldu. Ondan sonra herkes güzel köfterniz dururken Mc-
Donalds'tan hamburger yemeye başladı. Bedava^verse-
niz yemem onu. Amerika'da aklı başında bir adam aç-
lıktan ölmedikçe gidipte Mc Donals'tan hamBurger ye-
mez. Bu en süfli bir şeydir. Halbuki bizim burada sos-
yetik gençler özenip ondan yiyor. Pahah pahah, yene-
cek gibi değil. Bu sadece bir misaldi. Tam bir pazaryeri 
haline soktular. Halbuki niye biz Avrupa Birliği'ne gi-
receğiz diye yalvanp yakanyoruz. Başka laf mı kalma-^ 
dı? Bir laftır gidiyor: İlla Avrupalı olacağız. 250 yıldaıi 



Japonlara dedik 
ki: "Siz bizden 

datıa şanslıy-
mışsınız. Sizin 
başınıza atorrı 

bombası attılar, 
'̂ ağacın yaprak-

larını dallarını 
yaktı. Bizim 

ağacın köküne 
kültür bombası 

attılar. Daha 
fena." 

bu yana hala'yalvarıp yaltaklanıyoruz. 
Pazar istiyorsan alışveriş istiyorsan 

niye müslüman ülkelerinden yapmıyor-
\sun. Yaptırmazlar. Çünkü onlar oraya 

mal satarken sana ne oluyor. Sen pazar-
yeri ol. , ^ 

Bir özelleştirme lafı gidiyor. Başka 
mevzu kalmamış. Halbuki biz bu lafı da-
ha bir-iki sene evvel Amerika'da 
duyduk, sonra bakıyorsun Pakistan'da, 
Tayvan'da, Taylan'da, Türkiye^e hep ay-
nı zamanda birden bire tek tek özelleştir-

• me lafı çıkıyor. Biz de diyoruz ki ne tesa-
düf? Ama iki sene önce orda çıktı. Çünkü 
şu anda Amerika'nın Avrupa'nın ekono-
misi çok bozuk. Bunlar boyuna kendileri-
ne pazaryeri arıyorlar. Elektronik sanayi 
için. Telefbn, iletişim sistemleri çok karlı 
imiş. Bunlar böyle bir laf çıkarıyorlar. 
Bütün kuklalarına, yardakçılanna böyle 
ülkelerdeki çömezlerine bu işi söylettiri-
yorlar. Onlar da çıkıyor kendi icat etmiş 
gibi özelleştirme kanunu çıkacak vb. Me-
sela Pakistan'da da bizde de bu laflar , 
olurken aynı anda Avrupa'da yapmışlar. 
Yapar yapmaz da ilk yaptıkları iş . 
PTT'nin T'sini satmak. Şimdi hepsini İn-
gilizler alıyor. Şimdi düşün ki bütün tele-
fon sistemi İngilizler'de. Pakistan'ın öyle. 
Yarın öbür gün bir ortalık karıştığı za-
man senin telefonunu kesecek. Aynca 
herkesi de dinliyor, zaten dinliyor ya. 

Bakıyoruz bir adam hasta olmuş başı 
ağrıyor, midesi ağrıyor gidiyor doktora. 
Başı için aspirin, midesi için yoğurt veri-
yor vs. Bir türlü bitmiyor arazlar. Hala 
hasta. Halbuki işin esasında başka bir 
hastalık varmış adamda. Teşhis edeme-
miş de bütün bu emareler, arazlar ora-
dan geliyormuş. Sen istediğin kadar ba-

•şet. 
Şu İstanbul'un hali. Trafik, hava kirli-

liği, Haliç perişan, Kağıthane eskisi gibi 
vs. Biz dedik ki bu İstanbul'un hali, hava 

. kirliliği, su kirliliği meselesi değil; bunlar 
arazdır. Bu kafalardaki, gönüllerdeki kir-
liliğin birer yansımasıdır dedik. İnsanın 
çevresinde gördüğü, insanların gönlün-
dekilerinin aynasıdır! Onun için hepsini 
incelediğimiz an, mesela eğitim sistemi-
ne bakıyorsun tamamıyla bozuk, sanayi- ^ 

sine bakıyorsun.... Dahası on para etmez 
hale gelmiş. Neresine baksan hasta. Bun-
ların hepsiyle tek tek uğraşamazsın. Uğra-
şırsın birşey olmaz. Çünkü adamda hasta-
lık var. Önce adamm hastalığının adını 
koymak lazfm. Ondan sonra o hastalığı 
tedavi edebilirse zaten o emareler, arazlar 
kendiliğinden yok olur. Bu arazlar 250 se-
nedir bu milletin kafasındaki ve gönlün-
deki hastalıktır. Oradan geliyor iş. 

Soru: Kaynağı konusundaki tespitiniz? 
Yani 250 yıllık kafa hastalığı, gönül hasta-
lığı konusundaki tespitiniz tamam, da bu-
nun sebebi? 

p . Sinanoğlu: İşte öyle başlamış. Bir ta-
raftan konuyu biraz d^ha deşersek 250 se-
neden biraz daha uzun çıkar. Yani baya 
köklü bir hastalık, böyle yavaş yavaş iler-
lemiş. Yoksa bu hastalık iki günde mey-
dana çıkmaz. Baksana Japon milletinin te-
pesine atom bombası atıyorlar dümdüz 
ediyorlar. Adam 20-30 sene sonra dirildiği 
gibi dünyaya meydan okuyor. İktisat, sa-
nayi ve teknolojide 1 "numaralı devlet olu-
yor. A^lmanya keza öyle. Japonlara dedik 
ki (düzgün adamlar bulduk) dertleştik ve 
dedik ki: "Siz bizden daha şanslıymışsı-
nız. Sizin başınıza atom bombası attılar, 
ağacın yapraklarını dallarını yaktı. Bizim 
ağacın köküne kültür bombası attılar. Da-
ha fena." 

Tabii şimdi herkese de hani derler ya 
önce kendinde ara. Herkesi boyuna suçla-
mak da doğru değil. Tabii düşman yapı-
cak, boş durmayacak. Yapmasın mı? On-
ların insanlık anlayışı o. Fırsat buldu mu 
kötülük yapar. Kendi milletine bile kötü-
lük ediyorlar. Onlardan insanhk beklen-
mez ki. Ama tabi onlar yapacak. Asıl biz 
yapmamız gerekeni yapıyor muyuz? 
• Şimdi bütün halk anlıyor. Büyük bir 

gelişme var aslında. Bir uyanma var. Mil-
lette muazzam bir hareketlenme var. Bu-

. nun yanında Batı dünyasında da belki 30-
40 sene evvel hareketlilik vardı, canlılık 
vardı, düzen vardı. Şimdi oralar batıyor, 
millet uyuştu. Ne kimse iş yapmak isti-
yor, ne aile kalmış, ne ahlak kalmış. Bir-
şey kalmamış. Bir sefalet. Şimdi ise o şaşa-



alı devirlerinin biraz daha devamı ile ida-
re ediyorlar. Bitecek. Bu ara bizim millet 
canlanıyor. Bizim millet canlı, hareketli, 
becerikli, girişimci, 50 senedir bu rezil hü-
kümetlere rağmen bir sürü işi beceriyor. 

' Hani bir de düzgün devletimiz olsa neler 
yapmayız? Şimdi Avrupa bunu çok iyi bi-
liyor. Bunları inceleyip duruyorlar. Orada 
onların kendi dergilerinden okuyorum. 
Aman bu Türklere çok dikkat edin diyor. 
Şunlara bak. Bunlar çok dinamik, sağlam 
adamlar diyor. Bizdeki hastalıklar bunlar-
da yok diyor. Yani onlar diyor ki "Biz 
bunlara çok dikkat etmeliyiz, hiçbir za-
man uyumamalıyız, bunlara fırsat bırak-
mamalıyız." Ben yahudîlerin dergisinde 
okudum> 20 sene evvel. Newr Middle East 
(Yeni Ortadoğu) diye Yahudi dergisi çıkı-
yordu New Yörk'ta, Orada yazıyordu. 
Dergiye gençliği gösteren resimler koy-

"muşlar. Bunlar tarihte bilmem kaç impa-
ratorluk kurmuş. Bunlar yine paçayı kur-
tarır yine bir numaralı devlet olurlar di-
yor. Bunlara dikkat edelim diyor. 

Soru: Daha önceden de bildiğimize göre 
Batılıların her ülkede diğer ülkelere ait 
masalan var. Bu masalanri da memurları 
Var. Bir Amerikalı ile bir Alman arasında 
çok fark var Japon ile arasında da çok fark 
var Amerikalı'nin bize yanaşması çok da-
ha farklı. Acaba bu yöntemler arasındaki 
fark konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

O. Sinanoğlu: Kültür mühendisliği deni-
•• len toplum mühendisliği bu. Bu asırda 
belki bilgisayardan da daha önemli olarak 
geliştirilmiş "bir tekniktir. Bunlar bir'ülkeyi 
didik didik incelerler, araştırmasını yapar-
lar. Ondan sonra toplumda bir organizma 
gibi bir sistem. Bunun neresine, neresin-
den ne kpnuşsan, ne titreşimler olur, ne 
tarafı sarsılır, nasıl yarilı; bunların ilmi 
var. 

Bu işe İngilizler başladı. 200 sene ev-' 
vel. Çok planlı şekilde işe başladılar ve 
ondan sonra da yaklaşık 2.Dünya Harbin-
den sonra Amerikalılar bu işi çok ileriye 

, götürdü. Bazen İngilizler Amerika'nın ha-
la akıl hocasıdır. Ama asıl bu işin yeri 
şimdi Amerika'dır. Yani. bu adamlar'bu 

\ ı 

işin çok ustası. Yani bunların yanında Al-: 
inan vb. çok geri kalır. Yalnız böyle Türki-
ye gibi çeşitli ülkeleri, toplumları kurcala-
mak için geliştirilmiş bir şey değil bu. 
Kendi ülkelerinde bile kamuoyu nasıl bir 
taraftan bir tarafa sevkedilir, beyinler yı--
kanır, halk üzülür ' fa lan , bu işin ilmi. 
Amerika'da bir çok nesil 30'lardan bferi şu 
kitabı okuyarak yetişti. Bu kitap Türki-
ye'de de tercüme edilmiştir. Dale Carne-
age'in Dost Kazanma Sanatı, bunun İngi-
lizcesini vaktinde biz de merak ettik, oku-
duk. Bu işte bir garabet var, dedim ki bu 
yanlış. Yani temelden bunda bir sakatlık 
var. Çünkü adam sana insanların arasına 
girip bunları nasıl kafaya alırsın, bunu öğ-
retiyor. Yani tanıştın mesela. Diyor ki "Se-
nin adın ne?" "Oktay Sinanoğlu".""Orada 
en basit bir isim bile söylesen adam der ki 
"nasjl yazıyorsun". "Bir hecele lütfen" As-
lında adamm sana hiçbir ilgisi, sevgisi 
yok, sempatisi yok. Bu sırf taktik. Kitapta 
yazıyor. Diyor ki "Nasıl yazılıyor isim". 
Böyle yüzüne bakarak, sırıtarak yagacak-
mışsın. "Bir daha söyle." Diyor ki "insan-
ların hepsi alakadan hoşlanır." Sen de ki-

- tabı okumamışsın. Diyorsun ki "Ne cana 
^ yakın adam. Bana ismimi soruyor, alaka-

dar oluyor, gözümün içine bakaraktan ba-
na ilgi gösteriyor." Halbuki şimdi sen 
adama konuşuyorsun. Adam başka tarafa 

^ bakıyor. "Bunlar mı insan? ŞUna bak bizle 
alakadar olmuyor bile" dersin. Bu istek 
insanın tabiatında var. Onu incelemiş, ona 
göre birşey çıkarmış. Biz de başladık git-
tik. Tabi bilmiyoruz, başlayıp gittik. Nasıl-
ilgileniyorlar, ne iyi insanlar falan dedik. 
Sonra baktık, kitapta yazıyor, hepsi palav-
ra, suni. İçten hiçbirşey yok. Birbirlerine 
karşı da böyleler. Daima altında başka bir-
şey yatıyor. Mesela sana birşey satacak, 
birşey öğrenecek aldatacak vb. 

Ben Amerikan toplumunu şöyle tarif 
ederim: 30 seıte neler çektik de onun için 
canımız yana yana, tarif etmek gerekti. 
Biz oranın ekabir sınıfının içindeyiz. Buna 
rağmen diyorum ki "Okyanusa düşmüş-
sün, okyanus köpek balıklarıyla dolu. Her 
an kolumu, bacağımı köpek balığı kopara-
cak diye bir telaş içinde çırpınarak yüzü-
yorsun. Oradaki hayatım hergün budun " 

Batı dünyasın-
da belki 30-40 
sene evyel ha-
reketlilik vardı, 
canlılık vardı, ̂  
düzen vardı. 
Şimdi oralar 
batıyor, millet 
uyuştu. Ne 
kimsp iş yap-
mak istiyor, ne 
aile kalmış, ne 
ahlak kalmış. 
Şimdi o şaşa-
alı devirlerinin 
biraz daha de-
vamı ile idare 
ediyorlar. 



Ben Amerikan 
toplumunu şöy-
le tarif ederim: 
. . "Okyanusa 

düşmüşsün, 
okyanus köpek 
balıklarıyla do-

lu. Her an kolu-
mu, bacağımı 

köpek balığı ko-
paracak diye bir 
telaş içinde çır-

pınarak yüzü-
yorsun." 

Yani tahsille falan da alakası yoktur. Bi-
lim adamı da böyledir. Bir fırsatını bulur-
sa köpek balığı gibi kolunu bacağını gö-
türür. Cumhurbaşkam da öyledir, amele-
si de böyledir. Bende şöyle bir intiba var. 
Bizim millette üst tabakaya doğru çıktık-
ça bozulur iş, halka doğru indikçe düze-
lir. / 

Bir gün Yıldız Üniversitesi'nin Şişli 
binasında canım sıkıldı.îki taraf cadde, 
mahalle yok. Çıktık bir yokuş gördük 
oradan aşağı daldık. Meğerse orası İzzet-
paşa Mah. imiş.. Baktık eski bir hamam. 
Milletle haşır neşir olduk. Şimdi o mahal-
leli olduk. Keyfim yerine geldi. Ben de 
bu tür bir intiba vardır. Yani halkta ne 
kadar aşağı doğru inersek (zemine, taba-
na doğru inersek) o kadar insanlık bulu-
yoruz, terbiye görüyoruz. Hakiki kültürü 
görüyoruz. Yukarı çıkıp Etiler gibi mu-
hitte yarı İngilizce bilen züppelerin ara- . 
smda dolaştıkça da sinirim bozuluyor. 
Tepeler bozuk. Biz zannettik ki orada da 
öyledir. Hani halk tabakasına doğru iner-
sek belki daha düzgün adamlar vardır. 
Zaten biraz insancılız yapı itibarıyla. Ba-
zılanyla ahbaplık ediyoruz. Orada baktık 
tanı tersine. Ne kadar aşağı inersen o ka-
dar yabanileşiyorlar. Demek ki kültür 
bizde tabanda kalmış, üstte yok. Orada 
her tarafı bozuk. Bizde üst taraf devamh 
alt tarafı bozmayı ilericilik ve marifet 
zannediyor. Arada bu farklar var. 

Okulda gece gündüz çalışmalar fa-
lan. Dedim ki şöyle bir şehrin dışına çı-
kayım. Bu iş için kardeşimin arabasını 
yürüttüm. Ondan sonra dağlara gittim. 
Karşı tarafa geçip Bilecik'e kadar sür-
düm. Rastgeldiğim bir köyde kahveye 
girip oturuyorum. Daha ben gelir gelmez 
herkesle sırayla selamlaştık. Ondan son-
ra bizi bırakmıyorlar. Bizim milletimizde 
böyle bir insancıllık var, kökünde sami-
miyet ve sevgi var. Bizim insanlarımızın 
yüzleri de daha bir nurlu olur. Bu gavu-
run yüzüne baktın mı zengini de, fakiri 
de adamların suratlarında nur yok. Göz-
leri cam gibi bakar. Gözlerinden anlarsın. 
Vaktiyle Sovyetlere gitmiştik. Mosko-
va'da dolaşırken iki adam geçiyor. Göz-
lerinden diyorsun ki "Bu adamlar Türk" ' 

Sonra dinliyorsun, Türkçemısi birşeyler 
konuşuyorlar. Bakıyorsun ya Azerbay-
canlı ya Kazakistanlı. Gözlerinden belli 
olur bizim millet. Amerikalılara her za-
man "Siz paranızla fakirsiniz" diyorum. 
Adamın herşeyi var. Ama fakirler.. Surat-
larda nur yok, mutsuzluk akıyor. Yapa-
yalnız. Aile içinde bile birbirine karşı sev-
gi, saygı yok. Evine geliyor, viski içiyor. 
Acıyorum. O gördüğüm Amerikalının he-
le böyle yabancı memlekette, tavırlarının 
hepsi sahtedir. Hiç insanlıkla alakası yok-
tur. Tamamıyla profesyonel uyutma takti-
ğidir bunlar. Muhakkak birşey istiyordur. 

Soru: Bir İngiliz o kadar usta değil. Fakat 
adamlar çalışma tempolarıyla son derece 
iyi; incelikleriyle de büyük bir devlet ol-
mayı hakediyorlar. 

O. Sinanoğlu: Hayır. Orası batmıştır. 
Bunlar 50'lerde falan 60'lara kadar epeyce 
düzgün bir milletti, Amerika. 

Soru: Ama onlar adaletle yönetiliyorlar. 

O. Sinanoğlu: Ne adaleti yahu. Bunlar -
öyle gaddar adamlardır ki kendilerine ha-
yırları yok. Hiç acımasızdır. Kendi milleti-
ne hiçbir adaleti yok^r. Bunlann dedeleri 
gelip oradaki milyonlarca kızılderiliyi 
kestilerve yardımdır diye bunlara çiçek 
hastalannm üstünden ahnmış battaniyele-
ri verip hepsini'soykırımdian geçirdiler. 
Hepsini imha ettiler. Bunlar eşkiyadır. 
Bunlann kültürlerinde, tarihlerinde, folk-
lorlarında, bütün kahramanlan haydut ve 
eşkiyadır.'Bir sistem kurulmuş, orada İn-
giliz, Alman asıllılar var, Amerika'nın or-
ta kısmında (Şikago'dan aşağı). Daha çok 
Almanya ve Polonya asıllıların yerleştiği 
bölge. İki kıyıda da daha çok Yahudiler 
İngilizler var. Amerika'nın bu iki kıyısı ta-
mamıyla battı. Ne aile, ne iş ahlakı... Orta 
kısım daha muhafazakar. Alman ve Po-
lonya asıllı olanlar hala çalışıyorlar. Onla-
rın sayesinde ABD hala ayakta duruyor. 
Ama Amerika bitmiştir. Avrupa da batı-
yor. Düzgün muntazam zannediyorsu-
nuz. Ben oraya "Hastane gibi memleket" 
dedim. 



isviçre vaktiyle tertemizdi. Sokaklar 
pırılpırıldı. Herkes muntazamdı. Kimse 
kimseye sataşmazdı. Şimdi git Zürih'e. 
Duvarlar, tarihi eserler, hepsinin üstünde 
o koca koca yazılarla dolu. Bütün yerler 
çöp içinde, pislik, sefalet. Bir sürü parklar-
da, köşelerde gençler eroin basmışlar kol-
larına, yatıyorlar oralarda geziniyorlar, 
oraya buraya saldırıyorlar. Orayı burayı 
soyuyorlar. Dükkanların camlarını kırı-
yorlar. İsviçre tamamıyla laçka olmuş. 

Ve adamlar şimdi (ciğeri yananlar) 
toplanmışlar (çoğu eğitimci), dernek kur-
muşlar. Biri de bizi iki kere toplantılarına 
götürdü. Biz de bunlar da dertli dedik. 
Sonra da " Bizim millette hala bu tarihi in-
sanlık kavramı ... kalmıştır. Üzülmeyin. 
Biz size yardım ederiz, öğretiriz" gibiler-
den onlara anlayış gösterip" konuştuk. As-
lında bizdeki çok büyük meziyetleri, hala, 
her türlü bozulmalara, üstteki rezil du-
rumlara rağmen bu milletin bu sağlam ta-
raflarını ve kuvvetini Batı biliyor. Bizimki-
ler farkında değil. Bizim milletin şu anda, 
şu haliyle bile. Batının hiçbir ülkesine, he-
le hele.Amerikasma, bundan kendimizi 
aşağı görüp de öyle yaltaklanacak, yalva-
racak hiçbir sebep yok. Çök kasılmak ta 
doğru değil. Kibir öyle birşeydir ki insa-
nın beline bağlanmış ağır bir taş gibidir. 
Beline bu ağır taş bağlanmış olan insan ne 
havada uçabilir, ne denizde yüzebilir. 
Onun için kibirli olmak doğru değildir. 
Çok kuvvetli de olsak doğru değildir. 
Gerçi bizim tabiatımız bu değil. Ama kim-
seden bizim aşağı tarafımız olmadığı gibi 
çok üstün tarafımız da yok. Bunlan bilece-
ğiz. Kendimize güvenle bunları işleyece-
ğiz. Kendimizi toparlayacağız. O gariban-^, 
lara da biz yardım edeceğiz. 

Belki şimdi çok hayali, masal gibi geli^ 
yor. Orada bizim kül türümüzden olan 
şeyleri anlattığımızda garibanların yüzle-
rine iki saat sonra nur geliyor. Moral bu-
luyorlar. Çünkü adamlar şimdiye kadar 
yok kapitalizm, yok komünizm., sadece 
bunlarla olur zannetmişler. Bakmışlar ol-
muyor. Bu sefer "Eyvah ne yapacağız?" 
diyorlar. Başka birşey görmemişler ki. 
Şimdi bizim orada bir avantajımız var, be-
nim gibi bir insanın. Ben onlara/'Bizim, 

. Allah'ın nimeti, bizde özel bir durum var. 
O da şu: Biz hem Doğuyuz, hem Batıyız. 
Biz Doğu kültüründe yetiştik. Onları bili-
yoruz. Sjzi de biliyoruz. Sizin de içinizde-
yiz. Onun için ikisini karşılaştırabiliyoruz. 
ikisini biraraya koyabiliyoruz.' Onun için 
biz çok iyi durumdayız. Tabi, iş şuurlan-

• maktan, eğitimden,' kendimize güveni ge-
liştirmekten geçiyor. 

Soru: Bu insanlara hakikaten sağlıklı teb-
liğ yapılırsa bunlarda bunu dinleyip ken-
dilerini iyi ortama doğru hazırlayabilecek 
nitelik ve nicelik var mı? Yoksa her tarafı 
yalama olmüş,'tutsan tutacak tarafı kal-
mamış hale mi geliyorlar? 

O. Sinanoğlu:-Şu^anda Türkiye'de durum 
böyle. Gidiyoi- fakat şu noktası 'var. Bir 
müddet ne olduğunu anlamadılar.Mesela 
adam bir ev sahibi olmuş, hatta bir tane 
de tekne sahibi olmuş. Zannetmiş ki bun-
lar olunca çok mesut olacakmış. Bakmış, ki 
olmuyor. İki gün sonra daha beter. Niye 
mesut değilim diyor. Acaba daha büyü-
ğünü mü alsam. Onun için mi değilim? 
Bu sefer daha büyüğünü ahyor. Yine ol-
muyor. Sonra bakıyor ki- artık aldım di-
yor. Bakıyor ki başkasında daha büyüğü 
var. Yine mesut değil. İçki miçki faİan. Ya-
ni şimdi bir müddet bunlar ne olduğunu 
anlayamadılar. Niye bu toplum bozulu-
yor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunun çaresi 
var mı? Kötüye doğrîı gidiş var, genel ola-

Hinduların, 
Japonların 
tarikatları 
Amerika'da, 
Avrupa'da hızla 
yayılıyon Büyük 
bir boşluk var. 
insanlar ihtiyaç 
içinde, birşeyler 
arıyorlar. Aslın-
da o boşlukları 
bizim doldur-
mamız lazım. 
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İslam dünyası 
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rak. Fakat bir de şu var. 2.Dünya Harbin-
den sonra bilhassa bu jet uçaklan çıktık-
tan sonra çok insanlar seyahat etmeye 
başladı. Bu seyahat kolaylığı dolayısıyla 
turizm gelişti. Bir sürü alim Japonya'yı, 
Çin'i, Asya ülkelerini gördü. Oralardan 

• oralara gelenler gidenler oldu. Yavaş ya-
vaş bunlar birşeyler görmeye başladılar. 
Baktılar ki yalnız biz değil mesela Japon-
lar da düzgün millet değil, başka, türlü 
birşeyler de olabildiğini farketmeye baş-' 
ladılar. " 

Önce şöyle bir inanış vardı. Etrafa da 
bunu yayıyorlardı. Kendileri de inanı-
yordu. Diyorlardı ki "Bir toplum sanayi-
de ilerlerse, zenginleşirse o zaman o top-
lumda birtakım hastalıklar başgösterir. 
Cinayetler artar, intiharlar artar, esrar-
keşler artar. Yani bu gelişmenin bir sonu-
cudur. Biz de dedik ki öyle birşey yok. 
Niye olsun. Yani adam hem şu olmuş 
hem bu olmuş. Bu ikisini bir sebep diye 
birbirine bağhyor. Halbuki hiç alakası 
yok. O ayrı iş, bu ayrı iş. Bak dedik Ja-
ponlar da zengin oldu, sanayide ilerledi. 
Ama o hastalıklar onlarda olmadı, sizde 
oldu. O halde sebep gelişmek değil. Ama' 
bir müddet böyle zannettiler ve böyle an-
lattılar etrafa. Demekki dedik burada 
başka birşey varmış sizde eksik olan. Ya-
vaş yavaş bunlar birşeyler görmeye baş-
lıyorlar. Oraların kültürlerini merak edi-
yorlar ve biliyorsunuz onların tarikatlan 
falan Amerika'da, Avrupa'da hizla yayı-
lıyor. Bunlara merak salıyprlar. Bu arada 
ortada büyük bir boşluk var. İnsanlar ih-
tiyaç içinde, birşeyler arıyorlar. Ne bu-
lurlarsa mesela Hindulardan, Japonlar-
dan falan onlara merakla üşüşüyorlar şu 
anda. Aslında o boşlukları bizim dolduiT 
mamız lazım. Bu ihtiyaca bizim cevap 
vermemiz lazım, bizim de. cevap verme-
miz lazım. Ama bizler kendi paçamızı 
kurtarmakla meşgulüz. 

Şu anda zencilerde bu gelişmeler da-
ha çok. Çünkü zenciler Amerikan beyaz-
larının, Batı insanının ne kadar ırkçı, ne 

. kadar insanlara karşı gaddar" olduğunu 
çok iyi tecrübe edebiliyorlar. Başkasının 
onlara anlatmasına lüzum yok. Bunlar 

asırlarca neler çekmiş bu adamlardan ne-
ler. Bunlardan başka türlü birşey gelme-
yeceğini biliyorlar. Yüzlerine gülündüğü 
zaman bile sahte olduğunu, aslında bun-
ların hislerinde canavar olduklarını bili-
yorlar. Sonra bakmışlar ki müslümanlar-
da böyle bir şey yok. Siyah, beyaz herkes 
kardeş. Hakikaten de samimi olarak öyle. 
İşte Malcom X filmini görmüşsünüzdür. 
Siyah müslümanlar sapık birşeyle başla-
dılar (Elijah Muhammed falan). Fakat 
sonra MalcomX hacca gidiyor. Bir de ba-
kıyor ki orada herkes aynı giyinmiş, her-
kes samimi bir hayada . İrkçılık yok. 
Adam müslüman olmuş. Sonra elin mem-
leketindeki sapık hareketi de düzeltti. Sa-
dece bir müslümanlık yürümeye başladı. 
Ondan sonra Amerika'ya kafa tuttu. Ada-
mı temizlediler. Amerika'dajöyle. Adam-
ların çok kuvvetli tarafı basın yayma ha-
kim olmalarıdır. Propaganda ilmini de 
çok iyi yapmışlardır. Kendilerini hep şirin 
göstermişlerdir. Bizim memleketi böyle 
kandırarak işgal ettiler.. 

Komünizm bat t ık tan sonra, ma-
lum,kendilerine düşman lazımdı daima. 
İslam dünyasını kendilerine düşman ola-
rak seçtiler ve devamlı İslam dünyası hak-
kında propaganda yapıyorlar. Nasıl ki ön-
ceden komünizm denince öcü gibi göste-
riyorsa şimdi de müslüman deyince öcü 
gibi gösteriyor. Müslüman olan bile müs-' 
lümanım diyemez oldu. Öyle bir hava es-
tiriyor ki sonra bir bahane bulup İran'a 
çatıyor. İçerde işler karıştıkça milletin dik-
katini dışarı çekmek için oraya buraya sal-
dırıyor. Ya dolaylı saldırıyor, ya da bizim-
ki gibi içinden karıştırıp içinden mahvedi-
yor. Ama her tarafla oynuyor. O bakım-
dan Amerikan halkında daha önceleri 
müslüman nedir? falan pek de tanımıyor-
du. Ama çok.rnenfi bir tepki olmazdı. 
Şimdi müslüman denince terörist manası 
çıkıyor. 

Soru: Eğitim sisteminin kokuşmuşluğun-
dan bahsetmişsiniz, biraz açar mısınız? 

O. Sinanoğlu: 60'lardan itibaren gittikçe 
perişan bir eğitim sistemi var. Yani kimse 



birşey öğrenmiyor. Bir de bu İngilizce'yi 
soktular. İngilizce eğitim diye hiçbir yerde 
olmayan bir eğitim sistemini soktular bu-
raya. Millet kültüründen, dilinden kopu-
yor. Hiçbirşey yok okullarda. Şimdi bütün 
bunlar olurken 53'ten itibaren Milli Eğitim 

- Bakanlığı'nda bu işleri hep Amerikalı da-
nışmanlar öğretiyor. Bir tane yine var, 
1000 dolar maaş alıyor. Eskiden Amerika 
hükümeti ona maaş yeriyormuş. Şimdi 
adamlar akıllandı. Öyle masrafları keiıdi-
leri yapmıyorlar, bizim çömezlere verdir-
tiyorlar. Masraf da bizden çıkıyor. Misyo-
nerliği de 'onlar için biz yapıyoruz. Bu 
53'ten beri hangi dönemde hükümette 
olursa olsun M.E.Bakanı'nın odasında 
Amerikah danışman vardır. Çok güzel öğ-
rettiler de eğitim sistemi de mi var ki, bir 
de başkalarına da bunu öğretsinler, İngi-

. lizce olarak. Bizimkiler öyle zannediyor 
ilk olarak. Bunlar çok ileri, çok iyi bilir 
zannediyorlar. Amerika'nın eğitim sistemi 
(genel okullarda) ilk, orta, lise, üniversi-
te'... (özel okullarda değil) dünyanın belki 
en berbat eğitim sistemi. Bunu kendi ga-

\ zeteleri hergün'yazıyor, başka ülkelerin 
verimiyle karşılaştırıyor. Dünyanın belki 
nberbat eğitim sistemi. Kendi anketleri de 
bunları söylüyor . Liseleri bitirenlerin 

• %60'ı dosdoğru okuma yazma biliyor. Ha-
kikaten öyle. Bu kepaze sistem içinde 
(Amerika'da bu politik sorun haline geldi) 
bunlar 50 senedir bir de bizimkini düzelti-
yorlar. Bu iş için bu hastalıklardan kurtul-
mak lazım. Ondan bundan akıl almak, 
yalvarmak olmaz. Biz kendimize güvene-
ceğiz. Ne yapacaksak kendimiz yapaca-
ğız. Kimseden bize hayır gelmez. 

Soru: Bununla bağlantılı olarak bu adam-
lar dünyaya teknoloji verdi, hükmediyor; 
Liseye gitmiyor, okuma yazma beceremi-
yor. Arkasından dünyayı idare etmek gibi 
büyük bir yükün altına giriyor. Bunu da 
3-5 kişi yönetmiyordur herhalde, o top-
lumdan çıkan insanlar yönetiyor. Bununla 

• nasıl bağdaştıracağız? Akıllıca da yöneti-
yorlar. Yani aptallardı da, bu kadar kendi 
içerisinde tutarsızca bu iş nasıl oluyor? • 

O. Sinanoğlu: Bunlar böyle halde dediy-

sek hepsi öyle demedik. Yani şimdi bura- ' 
da bizde nüfus planlaması yaptınp, köyle-
re gidip milleti gizlice kısırlaştınrken ken-
di nüfuslan çok arttı. Şimdi neredeyse 300 
milyon gibi oldu. Okumayanlar falan 
bunlar nüfusun en az %90'ı. Hatta % 95'i 
de geçer. İçinde var ki toplasan toplasan 
1-2 milyon eder. Bütün marifet onlarda. 
Kendi insanlarını da sömürgesi gibi güdü-
yor. Davar gibi hepsinin beynini yıkıyor, 
(televizyonlarıyla), onlara demokrasi var 
edalarıyla önlerine kuklaları çıkartıyor, 
arkadan aynı takım işi yürütüyor . Bu 
adamlar çok iyi iş bilir. Bunlar sessiz seda-
sız işi yürütürler, millet orada havalanır. 
Türkiye'ye de o sistemi soktular. Dolayı-
sıyla eğitim sistemi dedik de bu sistemin 
hepsini söylemedik. Mesela orta, lise Pub-
lic School denen halk okullan var her köy-
de, kasabada. Çoğunluk bu okullardır. 
Buraya gidenler (hemen hemen hepsi) bu-
radan çıkanlar. Ama. bir de meşhur bazı 
özel okullar mevcut. Mesela Kenedy'nin 
çocukları gibi vb ailelerin (belki bunların 
sayısı 500 aileyi geçmez'.) çocukları bu 
özel okullarda okur. O özel okulları gör-
dük. Her irhkan var. Çok pahalı. Çok iyi 
öğretmenler var. Tamarhıyla değişik, mu-
azzam. Orada ciddi eğitim olur. Daha lise-
de en iyi hocalarla üniversitede gibi. O 
ufak zümre orada okur. Orayı bitirdikten -
sonra seçkin 4-5 tane üniversite vardır. 
Buraya gider. Başka üniversiteye gitmez. 

Böyle ayri sınıflar var. Bunlar ingilte-
re'de de, Amerika'da da var.. Dolayısıyla 
lise çağında o okulda okuyan çocuğun 
gördüğü eğitimle, normal bir okula giden 
bir çocuğun gördüğü eğitim arasında dağ-
lar kadar fark var. Burada yönetici zümre 
yetiştirilmiştir. Bizim eski Enderun gibi 
birşey. Önce zengin olan aristokrasi ol-
muşr Sarayda, devlette Hakim olan zümre-
ler. Bunlar sadece bu okullarda yetiştiril-
miş! Öbürü hala ne oluyor ne bitiyor bu-
nun farkında bile değil. Onlara hergün te-
levizyonda 60 kanal cinayetleri seyretti-
riyorlar, polisleri anlatıyorlar, içlerinde 
devamlı polis korkusu yaratıyorlar, maç 
seyrettiriyorlar. Türkiye'ye sokulan sistem 
bunların danışmanları aracılığıyla yine 
bunlardır. - " 

Amerikan hal-
kında daha ön-
celeri müslü-
man pek de 
tanımıyordu. 
Ama çok men-
fi bir tepki de 
olmazdı. Şim- . 
di, propagan-
dalardan sonra 
müslüman de-
nince terörist 
manası 
çıkıyor. 
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Bu eğitimin asıl amacı kendi meml^ 
ketlerinde de, %95 ırgatlık yapsın, tüketi-
ci olsun şeklindedir. Bunların vazifesi o. 
Gaye bu olunca bunlarane öğreteceksin? 
Ne kadar az öğretirsen o kadar işine ya-
rar. Fazla kafası çalıştı mı olmaz, . ^ e r i -
ka'da 40 yaşını geçmiş adama fâzİa yüz 
vermezler, o zümreden değil diye. Hal- , 
buki Asya milletlerinde yaşlılara saygı 
vardır. Orada ise yaşlıları kullanılmış 
adam gibi çöpe atarlar. Bana çok doku-
nuyor bu durum. Biz 30 yaşında frofesö-
rüz, bizim akranlarımız 60-70 olmuş. 
Adamlar dünya çapında meşhur adam-
lar.Tek farkı kimse onların suratına bile 
bakmaz, gelip bir hatırını sormaz. (Ben-
den başka). Ayıptır deriz, olur mu, böyle 
adamları bir kenara atmak? 'Anlayış ta-
mamen farklı. Gence meraklı. Acaba niye 
böyle? Sonradan anladık. Oradaki mü-
him adamlara da söyledim bunu ben. 
Çünkü orada 40 yaşına kadar bir yanştır 
gidiyor. Köpekbalığı ortamı içinde her-
kes kolunu bacağım kaphrmâmaya çalış-
ma telaşı içinde. 40 yaşına kadar işin far-
kında değil. Nasıl uyutulduğunun, gür 
dü ldüğünün farkında değil. 40'ından 
sonra anlamaya başlıyor. Biz ujmtulduk 
demeye başlıyor. 40 yaşına kadar artık ne 
alacaksa (evi, eşyası) almıştır. 30 yaştaki-
ler bu işleri çok yaparlar. Çünkü hayatı-
m inşa etmek durumundadırlar. Dolayı-
sıyla daha tüketici ve herşeyi de kolay 
yutar. Onun için 40 yaşından sonra bir 
işe yaramıyor, bir tüketici değil artık. Bi-
raz uyanmaya başlamış, herşei yutmu-
yor. -

Enflasyon sistemi bizde de orada da 
aynı. Adamcağızlar (nüfusun %95'inden 
fazlası) çalışıyor. Garibanlarm hayalinde 
hep emekli olup Florida'ya gidip balık 
tutmak vardır. Yani birkaç sene çalışma-
dan yaşayabilecek kadar para kazanmak 
için didişip duruyorlar. Bu arada devam-
lı enflasyon var. Enflasyon kasıtlı olarak 
var. Onların politikalannda var. Bu iş 

enflasyonsuz olmaz diyorlar. Tabi bizdeki 
çok daha büyük. Yani adam ömür boyu 
çalışıyor (geleneksel aileler, Amerika'nın 
orta kısımmdakiİer) biraz para biriktiri-

'yorlar. Onunla 60 yaşından sonra gidip 
çalışmadan 3-5 sene yaşayabilecek Adam 

. çalışıp o yaşa gelince bankaya parasını 
• koymuş. Enflasyon da burdaki gibi değil 

(%5- 10) Bakıyor ki o zaman paranın de-
ğeri kalmamış. Yani o yaşa gelinceye ka-
dar yapmayı düşündüğü şeyi, o zamana 
gelinceye kadar enflasyon bunu alıp götü-
rüyor. Enflasyon, devletin, kendi cebinde 
olan paranın yarısını çalmasıdır. Bunun 
adı enflasyondur. Çünkü senin cebinde 1 
tane var. Bunun değeri'l altın, alhnın ya-
nsını bana vr demiyor. Bir tane daha ka-
ğıt para basıyor. Bu sefer tek altına iki kişi 
birden sahip çıkıyor. Altının değeri yanm 
oluyor. Cebinden çahşor, sen farkında de-
ğilsin. Enflasyon büyük hırsızlıktır. Hır-
sızlığın arttığı yerde de enflasyon daha 
büyüktür. Bak işte Türkiye'nin haline. Do-
layısıyla ben Amerikalı'larm bu gariban 
ahalisini şu duruma benzetirim. Ameri-

. ka'da tazı yarışlan. vardır.Ortasında ma-
. deni birşey var, ray gibi. Buna takılı bir 

çubuk var. Ucunda da çaputtan bir tavşan 
var. Bu elektronik olarak gidiyor, vincin 
etrafında bu çaput tavşan dönüyor. Bu ça-
put tavşanı tazılar kovalıyor, yakalamak 

• için. Millet de onlara hangisi kazanacak 
diye kumar oynuyor , bahis oynuyor. 
Amerikan toplumunun bu gariban takımı, 
290 milyon civarındaki ahali tazı gibi 
koşuyorlar , çaput . tavşanın peş inde 
koşuyorlar. Çaput tavşanının hızı elekt-
ronik olarak ayarlanıyor. Ne zaman bir 

.tazı fazla yaklaşırsa daha hızlanıyor. Yani 
; biraz enflasyonu arttırıveriyorlar. Bunu 

yakalamasına imkan yok, boyuna koşup 
duruyor. Yakalasa bile çaput olduğunu 
anlayacak. Amerikan toplumunun, in-
san ınm hayat ı b u d u r . Aslında genel 
olarak dünya işleri de böyledir. 

Yay. Haz.:Bünyâmm Tayyar 



B i r b a ş k a ç 1 k m a z s o k a k 

Liberal Refah Devleti 
Edip Sevinç 

^ Politik-ekonomi yönünden re-
fah devleti; özel mülkiyet ve pi-
yasşa ekonomisi ilkelerini ihlal 
etmeden, devlet eli ile bazı ge-
lir ve servet transferİeTinin ya-

pıldığı sistemin adıdır. 

Kutsal Devlet ya da devlet gü-
dümündeki sosyo- ekonomik 
statüko, az gelişmiş ve halkı ile 
kavgalı yönetimlerin ideolojisi-
dir. Ancak değişen sosyo-oko-
nomik şartlar, uluslararası iliş-
kiler ve yirminci yüzyıl başla-
rından itibaren ön .plana çıkan 
bireysel hak ve özgürlükler, devlet eksenli top-
lum/yönet im biçimlerinde, yeni şekil ve ilkelerin 
oluşmasına yol açtı. 

Özellikle dünyanın Batı yakasında birey haklan 
demokrasi, hür teşebbüs, düşünce hürriyeti gibi il- ' 
kelerle klasik kutsal devletin revize edildiğini görü-
yoruz. Öte yandan bu revizyonda geç kalan, ya da 
mevcut despotik idarelerin hiç yeltenmemesi nede-
niyle, kimi ülkelerde hala temel anlamda bir kutsal 
devlet modeli hayat sürmeye devam ediyor. 

Evvelki yazımızda Kutsal Devlet'i inceledik. Bu 
defa da kutsal devlet'in revizyonu neticesine ortaya 
çıkan çağdaş modeli, Refah Devleti'ni ele alacağız. 
Refah Devleti, katı devletçi sisteme karşı, liberal dü-
şüncenin oluşturduğu bir sentezdir. Politik-ekonomi 
yönünden refah devleti; özel mülkiyet ve piyasa eko^ ' 
nomisi ilkelerini ihlal etmeden, devlet eli ile bazı ge-
lir ve servet transferlerinin yapıldığı sistemin adıdır. 
Ekonomik hedefi ise piyasa güçlerinin işleyişini'de-
ğiştirmek değil, bu işleyişten doğan bazı istenmeyen 
sonuçları değiştirmektir. Devlete yüklenen bu ve 
benzeri fonksiyonlar temel hedefi değiştinhez. Zira 
refah devleti liberal ekonomik sistemin bir yansıması 
olup özel mülkiyet-ve serbest piyasa devletin işleyi-
şinde esas faktördür.. ' ' 

. I 
Ancak refah devletinde siste-

* ' , ^ . 

min felsefesi gereği bireye tanı-
nan her hak, devlete belirli yü-
kümlülükler getirir. Haklar va-
tandaşı devletten alacaklı kılar. 
-Yine bu haklar vatandaşları siya-
sal iktidardan kimi yasal beklen- --
tilere yöneltirken, devleti de bu 

beklentileri gerçekleştirmekle görevli kılar. 
Bir yandan ekonomik özgürlükler devletin iktisa-

di hayata müdahale etmemesini gerektirirken, öte 
yandari vatandaşların ekonomik haklan bu müdaha-
leyi mecburi hale getirir. Bu ise bir çelişkidir. 

Hak ile özgürlükler arasındaki bu çe^kiyi aza in-
direrek optimize edecek çare ise, Batı'dan esen rüz-
garlarla demokrasilerde hakların seçmen tercihleri ile 
belirlenmesi yöntemidir. \ ,. ^ ' 

Ancak liberal demokrasilerdeki devlet müdahale-
lerinin asgariye indirilmesi, kişi hak ve özgürlükleri-
nin öne çıkarılması hedefine rağmen, özellikle 1960'h 
yıllardan itibaren tüm dünyada ve Bati'da devletin 
aşın büyümesi ciddi bir problem olarak iktisat ve si-

' yaset çevrelerini sarsmaya hıziş devam ¿diyor. Bu 
nasıl oluyor? Esasen, ilk bölümünü katı devletçiliğe 
ayırdığım incelememin bu ikinci bölümünü ise Libe- ^ 
ralizm içinde hızla büyüyen bir kanser tümörü haline 
gelen devletçilik nedeniyle sosyal refah devletinin 
sürüklendiği çıkmaz oluşturmakta. 

^ Bati'da refah devleti uygulamalannı 1601 yılında 
İngiltere'de yürürlüğe koyulan Fakir Yasası ile başla-
tabilmek mümkündür. 1942'deki Bevergide Rapo- ' 
ruçda ise "Devletin beşikten mezara kadar bireyin 
refahından sorumlu olduğu" benimsenmiştir. 
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Günümüzde yine birçok devlet ana-
yasasmda deyletin nitelikleri belirlenir-
ken İSösyal Devlet veya Refah Devleti 
nitelemeleri yer alır. 

Refah Devletinin üç temel amacı, 
bütün vatandaşlara ve ailelere; 

1) Minimum bir gelirin garanti edil-
mesi 

2) Sosyal güvenliğin sağlanması 
3) Bütün vatandaşlara mevki ve sınıf 

farkı gözetmeksizin temel toplumsal 
hizmetlerin mevcut en iyi standartlarda 
temin edilmesi olarak sıralanabilir. 

Devletin bu amaçlan gerçekleştire-
bilmek için kullanması gereken araçlan 
kesin tanımlayabilmek kolay olmaz. 
Listeye zaman zaman yeni şeyler ekle-
nebilmekle birlikte; çalışanlara belli bir 
ödeme yapılmasını gerektiren sosyal si-
gorta, sosyal yardımlar, sağhk hizmetle-
ri, eğitim hizmetleri vb. sıralanabilir. 
Ancak bu listeye tam istihdamın sağ-
lanmasını, hatta özel kişi ve kuruluşla-
n n faaliyetlerinin de bireyin hayat şart-
larını iyileştirecek şekilde denetim altı-
na alınmasını ilave edenler de var. 

Bütün bunları matematiksel olarak 
ifade edebilmek mümkün müdür? Bu 

. bir anlamda refah devleti uygulaması-
nın yaygınlığının ya da büyüklüğünün 
tanımı olacaktır. Böyle bir ölçüt; bu 
amaçla yapılan harcamalann (RH), brüt 
milli gelire, yani gayri safi milli hasılaya 
oranıdır. 

Yirminci yüzyılda tüm ülkelerde bu 
oran hızla artarken özellikle 1960 ve 
70'li yıllar arasında artış hızı daha da 
jnikselmiştir. 

Liberal serbest piyasa ekonomisini 
dünyaya lanse eden Batı ülkelerinde de 
refah harcamaları (RH) artış hızı, milli 
gelir (GSMH) artış hızından yüksek ol-
muştur. Yani babanın maaşı artmadan, 
çocuğa verdiği harçlık artmıştır . Bir 
R H / G S M H İngi l te re 'de 1910'da %4 
iken 1975'de % 29'a yükselmiş, ABD'de 
1950'de % 8,2 iken 1980'de % 18,7'ye 
ulaşmıştır. Hollanda, Danimarka ve İs-

• veç en yüksek oranlara sahipken Japon-

ya ve ABD'de ise bu oranlar nispeten 
daha düşüktür. ' . ' 

Refah harcamalarındaki hızlı artış, 
kamu kesiminin (yani siyasal iktidarın) 
milli gelir içindeki payını art t ıran en* 
önemli faktör olmuştur. İngiltere dışı 
OECD ülkelerinde 1970'li yıllarda top-
lam kamu harcamalan içinde refah har-
camalarının payı % 50'nin üstündedir . 
Bu durum 199p'lı yıllarda da tersine ya-
pılan tüm çalışmalara rağmen devam et-
miştir. 

Yine OECD istatistiklerine göre tüm 
A v r u p a ü lke le r inde (Türkiye hariç) 
(i;SMH içindeki kamu harcamalarının 
payı , 1980 'de %45,4 iken, bu o ran 

• •1992'de %50,7'ye yükseldi', Halen İs-
veç 'de bu oran %67,3, Danimarka 'da 
%573, Japonya'da %32,2, ABD'de % 35,4 
dür. 

Türkiye 'de ise milli gelir içindeki 
- devlet hârcamâlarmın oranı 1980'de % 

33,1 iken 1992'de %39,2'ye ulaşmıştır. 
Türkiye'de devletin büyüklüğü Batı'ya 
nazaran oransal açıcian daha düşük gö-
rünüyorsa da, bizim ülkemizde nüfusun 
fazlalığına rağmen milli gelirin hayli dü-
şük olduğunu unutmayalım. 

Bu rakamlardan anlatılacağı üzere, 
demokrasilerde de devletin yüklendiği 
refah hizmetleri önceden kestirilemeye-

' cek boyutlara ulaşmıştır, (ideolojide böy-
le olmamasına rağmen) 

Gerçekten de demokrasilerde Refah 
Harcamaları çok çeşitli mal ve hizmet 
arz ettiği için oluşturulan çıkar koalis-
yonları sistemi ile ihtiyaç içinde olma-
yan fert ve gruplar adına istismar edil-. 
.miştir. 

Devlet yükümlü olduğu ekonomik 
hakları gerçekleştirebilmek için "vergile-
me" gücünü kullanmakta, bu yolla va-
tandaştan aldığı satınalma gücünü, az 
sayıda gerçekten yardıma muhtaç insana 
ve çok sayıda devlet sırtından geçinme-
yi; particilik, lobicilik ve rüşvet gibi yön-
temlerle başarabilen kimselere aktar-
maktadır. ' • 

S^ıkar gruplar ı ve sürekli b ü y ü m e 



eğilimi içindeki bürokrasinin baskıları 
ile siyasal hayat ye demokrasi, refah pas-
tasından daha büyük pay kapma yarışı-
na dönüştü. (Özellikle siyasal istikrarın 
çimadığı ülkelerde siyaseten paylaşma 
hortladı) 

İşte demokratik refah devletinin en. 
büyük açmazı burada olup,-başlangıçta-
ki liberal hedeflere rağmen varılan nokta 
ise devletin sürekli büyümesi olmuştur. 
Refah devleti kitleleri politik bağımlılığa 
sokarken kişi özgürlüğü ve demokrasi 
yönünden ciddi sakıncalar doğurmuş-
tur. Özellikle liberal sloganlara rağmen 
siyaseten paylaşımın hortlaması en ciddi 
çelişkidir. 

Çoğu zaman kimi seçilmişler, maliye-
ti daha sonraki seçilmişler tarafından 
ödenecek refah programlarını uygula-
maktan çekinmezler. 

Demokrasi içinde özgür yaşamayı 
uman'vatandaşlar, refah harcamaları adı 
altında şişen devlete, ve siyasi iktidara 
bağımlı'kalmışlardır. Çağdaş kölelik adı 
verilen bu olgu 21. yüzyılın en önemli 
konulan arasında olacaktır. Refah İDevle-
ti sloganı altında Devletin ve bürokrasi-
nin alabildiğine genişlemesi önlenemez-
se, zaten sulanmış Demokrasi bütün ilke 
ve kurumları ile tehdit altında kalacaktır, 
(bizdeki atanmış laikler, demokrasiye 
tehdidirı İslam'dan geldiğini yayarken, 
esas tehdidin kendi konumlarından ve 
bürokrasiniri etkinliğinin mali ve siyasi 
alandaki artışından geldiğini görmüyor-
lar.) - ; 

Şimdi, diğer gelişmiş ülkelerde de 
devlet sürekli büyüyor. Peki Devlet niçin , 
büyüyor? Devlet neden küçülemiyor? Ya 
da Devlet nasıl küçültülebilir? Devletin 
bÜ3mmesinin çeşitli nedenleri yar. Biraz 
önce ifade ettiğim Refah devleti olma za-
rureti birinci faktördür. Yani devletin 
büyümesi liberal demokratik ülkelerde 
refah harcamalarının artması 've sosyal 
devlet kavramının genişlemesi ile.genel-
de izah edilebilir. -

Türkiye'de ise bunların yanında te-
mel bazı ideolojik aktörler asla gözardı 

edilemez. Bunlar; 
1- Cumhuriyetin ilk yıllarında özel 

sermaye birikimi olmayışı sebebi ile dev-
letin üretim ve finans sektörü dahil her-
şeyi yüklenişi; 

2- Cumhur iye t i ku rân kadro la r ın 
devletçiliği ideolojik bir kalkınma mode-
li olarak benimsemeleri (özellikle 1929 
ekonomik bunalımının doğurduğu mo-
ral çöküntüsü ve korkunun bunda rolü 
büyük); . 

3--Devrimlerin ve sistemin korunma-
sı endişesinin .kutsal ve hakim devlet 
modelinin sürdürülmesini zaruri kılma-
sı, şeklinde sıralanabilir. 

Öte yandan tüm demokrasilerde dev-
letin büyümesi öncelikle siyasal kararla-
rın bir sonucudur. Siyasal iktidarların ve 
özellikle bürokrasiniırgüç alanını daral-
tır. Anlaşılacağı üzere aktörlerden bir di-
ğeri de bürokratik kadrolardır . Türki-
ye'de özelleştirme ve bağlantılı olarak 

. demokratikleşme programlarına gele-
neksel bürokratik kurumların ısrarlı di-
renişini açık bir örnek olarak göstermek 
mümkündür. ' 

Peki devlet mutlaka küçülrneli midir? 
Bu som beraberinde elbette başka komp-
leks somlar ve somnlar da getirir. Bu.ya-
zmm hacmi, de bu konuya yetmez. An-
cak hadiseye demokratik hak ve özgür-
lükler, inanç, ifade ve yaşama serbestisi 
açısından bakıldığında bu temel insani 
değerlerin, devletin ekonomi ve sosyal 
hayatın tek .hakimi olduğu ülke ye coğ-
rafyalarda imkan bulmadığını söylemek 
zor olmaz. 

Ancak'günümüz liberal demokrasile-
rinde de liberalizme rağmen devleşen, 
sefniren devletin demokrasiyi tehdit etti-
ği de bir başka gerçektir. 

Devletin nasıl sarsıntısız küçültülebi-
leceği, zorunlu refah harcamalarını yok 
etmeden bu işin nasıl başarılabileceği 
herkesin kafasınl kurcalayan, iktisat 

" ekollerince çare aranan bir problemdir.. 
~ Türkiyemizde İslami değerleri orijin 

kabul eden ve yeni bir medeniyet arayı-
şında olan kadrolarında bu somların ce-

Çıl<ar grupları 
ve sürekli bü-
yüme eğilimi 
içindeki bürok-
rasinin baskı-
lan ile siyasal 
hayat ve de-
mokrasi, refah 
pastasından ' 
daha büyük 
pay kapma ya-
rışına dönüştü. 
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yabını, sloganlardan uzak kalarak, ciddi 
zeminlerde araştırmaları gerektiğine 
inanıyorum. 

ABD de geliştirilen Anayasal iktisat 
Teorisi probleme kapitalizmin kendi di-
namiğinden verilmiş bir cevaptır. Bu te-
ori devletin ancak, devleti yönetenlerin 
sahip olduklan güç ve yetkilerin (harca-
ma, vergileme, borçlanma ve para bas-
ma yetkileri) anayasal kurallarla smır-
Tanclınlması halinde küçülebileceğini 
savunmaktadır. Zira temsili demokrasi 
ve Liberal Refah Devleti, beklenenin ak-
sine "Sınırsız, Geniş Devlet" anlayışını 
tesis-etmiş, devleti küçülteceğine büyüt-
müş, herkesi hayal kmkhğma uğratmış-
tır. 

1986 Nobel Ekonomi Ödülünü kaza-
nan James Buchanan'a göre; Devleti kü-
çültebilmek için gerçek bir anayasal re-
forma ihtiyaç vardır. "Büyük Devlet" 
çağdaş demokras idek i yozlaşmanın 
kaynağıdır. " 

Anayasal iktisat taraftarlarına göre, 
denk bütçe zorunluluğu getirilmesi ve 
giderleri hangi kaynaklardan karşılana-
cağının gösterilmesi şarttır. Bu gibi ya-
salar referanduma sunulmalıdır. 

Türkiye'de Denk Bütçe kavramun, 
RP genel genel başkanı Sn.Erbakan'ın 
zaman zaman telafuz ettiğini belirtmek 
gerekiyor. Ancak RP'nin sık sık gün-
demde tuttuğu popülist ekonomik slo-
ganlarla Denk Bütçe kavramının uygun 
d ü ş m e d i ğ i de bir gerçekt i r . Ayrıca 
RP'nin Denk Bütçe'den bir Anayasal İk-
tisat Uygulamasını mı kasdedip etmedi-
ği tam a.nlaşılanîıyor. Daha doğrusu 
gündelik siyasetin hayhuyu içinde cid-
di projeleri seslendirebilmek mümkün 
olmuyor gibi... 

Yine Anayasal ve Yasal Önlemler 
içinde bir başka önlem de "kamusal 
mal ve hizmetlerin" ne olduğunun be-
lirlenmesi ve herşeyden önce Devlet'in 
üretim işinden elini çekmesidir. 

Ancak hemen anlaşılacağı üzere . 
Anayasal İktisat; Devletin yine devlet 
tarafından zabtu rabt altına alınması 

projesidir. Yani Devlet içinde Devlet'ten 
ve siyasilerden üstte bir bürokrasi ister 
istemez gündemdedir. 

Bu dururnda Süper Atanmış'lar gibi 
daha "Katılımcı Bürokrasi" uygulaması 
düşünülebilir. 

Bugün de, bakanlıklar dahil bürokra-
si halk için bir kapalı kutudur. Halk ka-
rarların nasıl, niçin alındığını bilmediği 
gibi, nasıl uygulandığından da haberi 
yoktur. Bürokrasinin işleyişi konusunda 
hiç bir denetim hakkına da sahip değil-
dir. 

Bu nedenle vatandaşın bürokrasisi -
içinde denetçi bulundurabilme ve kilit 
bürokratik kademeleri de seçimle belir-
leme hakkı artık bizim ülkemiz içinde 
tartışılmalıdır. Bu arada refah harcama-
ları ve sosyal y a r d ı m h izmet le r in in 
(önemli bir çözüm önerisi olarak) gönül-
'lü yardım kuruluşlarına bırakılması dü-
şünülebilir. Bu uygulama siyaset tarihin-
de refah devletinden önce başlamıştır. 
Gerçekten de insanların sosyal hizmet ve 
yardımlar için dini öğretilerin etkisi ile 
harekete geçmeleri tarihin çok eski dö--
nemlerinden beri varolagelmiştir. 

Örneğin Türk-İslam aleminde bu uy-
gulamanın karşılığı olan vakıf kurumu-
nun tarihi dörtbin yıllık geleneğe dayan-
maktadır. (DPT, 19883 say.lO) Yakın bir 
uygulama örneği Osmanlı siyasal siste-
minde, merkezin aşırı güçlü olmasına 
karşın taşrada güvenlik ve yargı hariç 
sosyal hizmetlerin sivil organizasyon-
larca yürütülmesi ilginçtir. Taşrada ordu 
bile barış dönemlerinde tanmsal üretim- • 
de yer alabilmiştir, j > 

Ancak akıllara günümüzde bu uygu-
lamaların yetip yetmeyeceği, bu yollarla 
devletin sağlamakla yükümlü olduğu 
refaha ulaşılmasının mümkün olup ola-
mayacağı gelebilir. Endişe haklı olabilir. 
Ne varki vergi oranları azaldıkça gönül-
lü yardım faaliyetlerindeki artış hızı dik-
kat çekicidir. Bugün topladığı vergileri 
siyaseten paylaşım ve kamu kurum ve 
işletmeleri batağında eriten devletçi eko-
nomilerin içinde bulunduğu çıkmazın 



aşılmasında ve devjetin küçültülebilme-
sinde, gönüllü yardım kuruluşlarının 
sağlam hukuki temellerle desteklenmesi-
nin etkin çözüm modellerinden biri ola-
cağı kanaatindeyim. 

Dünyanın sanayi toplumu sonrası 
geçtiği bilgi çağı aşamasimn en çarpıcı 
sosyo-ekonomik.özelliği, üretimin ürün-
den hizmete kayışıdır, Güç ve enerji, be-
lirleyici konumunu bilgiye terkederken, 
bireye yani ferde atfedilen önemde ko-
miternlere, yani bir anlamda cemaatlere 
(küçük topluluklara) ' verilen ağırlığa " 
kaymakta. 

Özellikle hizmet sektörün toplam ik-
tisadi faaliyetler içindeki payının artışı 
ile birlikte gönüllü kuruluşların faaliyet-
leri ön plana çıkmakta olduğu görülü-
yor. 1960' sonrası ABD'de hızla büyüyen 
bir sektörde kar amacı gütmeden çalışan, 
özellikle eğitim ve sağlık alanında çalı-
şan kurumlardır. Bunlann ekonomideki 
payı 1929 'da %.12,5 iken 1963'de %27'ye 
yükselmiş: Hepsinden önemlisi bu sek-
törün istihdam yaratmada, diğer sanayi 
sektörlerinden önde olduğu bilinmekte. 
Bunun anlamı ise devleti şişirmeden, , 
enflasyonist yöntemler kullanmadan is-
tihdam genişletmesidir. 

Gönüllü kuruluşların eğitim ve sağlık \ 
dışında diğer hizmet alanlanna genişle-
mesi zorunlu görülüyor. Hizmet sektö-
ründe verimin sanayi sektörüne göre dü-
şük olması, devletin hizmet sektöründe-
ki faaliyetlerinin kamunun aşırı büyü-
mesi ve bürokratikleşme ile neticelenme-
si kaçınılmaz olun 

Bu yönü ile hizmet sektörü iç inde 
devletin artan payı hem enflasyon hem 
de demokrasi açısından endişe verici bu-
lunuyor. 

Günümüzde özellikle ABD'de bir re-
çete olarak "üçüncü sektör" konuşulur-

ken, sanayi sonrası Amerikan toplumun-
da büyük özel şirketlerin yerlerini bu ye-
ni sektöre bırakacağı konuşuluyor. Darii-
el Bell'e"^ göre, bu sektör okul, hastane, 
araştırma enstitüsü gibi kurumlarla gö-
nüllülerin kurdukları çeşitli dernek ve 
baskı ğuruplanndan oluşacak. 

Bütün bunların konuşulduğu/uygu-
.landığı bir dünyada müslüman toplum-
ların sosyo-ekonomik problemlere hala • 
modası geçmiş ulus devlet kriterleri ile ' 
yaklaşmaları gerçeğe olduğu kadar, bu 
toplumlann tarihine ve kültürüne de bir 
ihanet olsa gerek. ^ 

Vakıflarımızın, cemaatlerimizin ade-
ta klasikleşmiş ve tekrarlardan ibaret ça-
hşma düzenlerinden kafa kaldırıp hadi-
selere artık dünya çapında bakmalan ge-
rekiyor. 

Batı elbette k i gönüllü kuru luş la r 
esprisini de ifsad edecek. Tıpkı bilimi ve 
sanayiyi ettiği gibi. Hatta bilgi toplumu-
nun ve hizmet sektörünün gelişimi neti-
cesinde-dünyayı yeniden bir süper bü-
rokratlar ordusunun teslim alacağından 
korkuluyor. Üstelik bu defaki efendilerin 
geçmişten çok daha acımasız ve mekanik 
olacağı tahmin edilmekte. 

. Kendi çözümlerimizi kendimize de, 
insanlığa'da sunmanın zamanı çoktan 
g^iyor . 

(•) Daniel Beİl: Ünlü Futurisf. Harvard, 
Üniversitesi sosyoloji profesörü 
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şıdır. Güç ve 
eneıji, belirle-
yici konumunu 
bilgiye terke-
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atfedilen önem 
de cemâatlere 
kaymakta. 



Kutsal Devlette Yönetici 
Sultası 
Ömer Çıtlak 

Hz. Allah' ın peygamberler ini -
göndermesinin sebeplerinden 
birisi ve belki de en önemlisi 
"İnsanların diğer insanlar üze-
rindeki "hakimiyetini" ortadan 
kaldırmaktır. Dolayısıyla Pey-
gamberler, kula kulluk yerine 
Allah'a kulluk yapılmasının zaruretini bildirmişler-

• dir. 
Bunu insanın kendisine karşı yapılan bir haksız-

hk olarak nitelendirip, sahte tanrılara kulluktan, in-
sanın insana tahakkümünden, kuvvetlinin zayıfı sö-
mürmesinden vazgeçmeye davet etmişlerdir. 

Onlar, insanların eşitliğine dayanan bir sosyal or-
ganizasyon gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu dü-
zende insan başkasının ne kölesi ne de efendisi ola-
caktır. Herkes bir tek Allah'a kulluk edecektir. . 

Onlar, insanlan, yönetenler ile yönetilenlerin eşit 
ve aynı kanuna tabi oldukları gerçek hukuk devleti-
nevçağırmışlardır. Hiç bir fert, zümre sınıf, meclis 
imtiyaz sahibi olmadığı gibi, kanunlara uyup uyma-
ma da kimsenin ihtiyannda değildir. Herkes eşit ola-
rak aynı kanunlara göre sorumluluk sahibidir. 

. -İnsanlann kayıtsız şartsız itaat ettiği, teslim oldu-
ğu, mukadderatına hükmetmek yetkisi verdiği ne 

• bir yönetici ne de bir yöneticiler topluluğu olmalıdır. 
Zira insan ancak Allah'a kayıtsız şartsız itaat ile mü-
kellef tutulabilir. İnsanlar üzerinde, onların mukad-
derahna ancak Allah hakim olur. ~ 

Kendilerini insanlar üzerinde hakim durumunda-
gören kayıtsız şartsız itaat bekleyen, insanların gele-
ceklerinin kendi ellerinde bulunduğu kanaatine sa-
hip olanlar, bilmeseler de ilahlık iddiasındadırlar. 

Peygamberler, insanları, 
yönetenler ile yönetilenlerin 
eşit ve aynı kanuna tabi ol-

dukları gerçek hukuk 
devletine çağırmışlardır. 

Onların bu beklentilerini kabul 
edip, onlara uyanlar da bunu tas-
dik ediyorlar dernektir. 

İs lam'da Devlet Başkanı 'na • 
(Kamil İmam), emirleri' masiyet . 
ihtiva etmediği .müddetçe, emret-
tiği her hususta itaatin vacip ol-

duğu, bütün müçtehid imamların ittifakla kabul et-
tikleri bir husustur. 

Emir'e itaat sadece hoşa giden şeylerde değil, öl-
çülerden bariz bir sapma olmadığı müddetçe, her 
hususta olmalıdır. Peygamberimiz (SAV) yeni müs-
lüman olanlardan bey'at alırken şu şartlan koşuyor-
du; "güçlülük halinde de, zayıflık halinde dej zorluk 
halinde de, kolaylık halinde de, dinleyip itaat et-
mek..." ' • 

Ancak halifeye itaatin kaynağı bizzat Allah ve 
Rasulüne boyun eğmesidir. Xayıtsız şartsız itaat.de-
ğildir. Kayda ve şarta bağlıdır. Halife Allah'ın emir 
ve yasaklarına uyması ve Rasulullah'ın sünnetini tat-
bik etmesi durumunda itaat vardır. Mecelle'rîm 58. 
maddesinde şu ifade yer almaktadır: "Raiyye üzeri-
ne tasarruf maslahata men'uttur". Yani, yöneticinin 
yönetilenler üzerindeki tasarruf hakkı ancak, toplu-
mun maslahatına uygun kullanılmasıl-ıalinde geçerli 
olabilir. Yoksa, böyle bir hak kalmaz. Dolayısıyla,-
toplumun çıkarları için denilerek çıkartılan yasaların 
da Kur'an ve Sünnet'e aykırı olmaması şarttır. 

Halife'ye itaatin şartı, Allah'ın Ölçülerinden dışari 
çıkmamasıdır. Ölçüleri tanımaması halinde bu itaat 
şartı ortadan kalkar. 

Müslüman'ın hiçbir eylemi körü körüne olmadığı 
gibi, itaati de isyanı da körü körüne değidir. Şuurlu 



bir müslüman kime, nasıl, nerede itaat 
edeceğini bilmek zorunda olduğu gibi, 
kime, nasıl ve nerede isyan etmek duru-
munda olduğunu da bilmek; zorunda-
dır. 

Bir hadis-i Şerifte Rasülullah (SAV) 
"Halık'a isyan halinde, mahluk'a itaat 
olunmaz" buyurmaktadır. Birbaşka ha-
diste ise; "cihadın en faziletlisi zalim 
sultan'a karşı hak söz söylemektir." bu-
yurmuştur. 

Bab'da ise, yönetenler zaman zaman 
iktidarın kaynağını Tann'dan aldıklannı 
veya zaman zaman da kendilerinin so-
rumsuz olduklarını ileri sürerek halka 
zulmetmişlerdir. 
. Machiavell i , devle t in sınırsız hü-

kümranlığını savunmuş, devletin hu-
kuktan üstün olduğunu ve O'nun yara-
tıası olduğunu ileri sürmüştür. Ona gö-
re;, hukuk devlet tarafından ve kendi çı- : 
kari için ve gücünün artırılması amacıy-, 
la meydana getirilmiştir. Yine Machi-
avelli, "hukuk, devlet iradesinin ve gü-
cünün eseridir" demiştir. 

1982 Anayasası'nm başlangıç kısmm-
dâ belirtilen "Kutsal Türk Devleti" iba-
resi Maclıiavelli'inn bu düşüncesinin bir 
yansıması şeklindedir. Devlet kendi te-
melini oluşturan 1. 2. ve 3. maddelerin 
değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin 
teklif dahi edilemeyeceğini 4. maddesin-
de belirtmiştir. Aynca 174. maddede be-
lirlenen İnkılap kanunlar ın ın Anaya-
sa'ya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini 
tarhşmamn dahi gerekli olmadığını ileri 
sürerek} Machiavelli'ye hak verircesine 
kendi varlığını ve devamını garanti altı-
na almak amacını gütmüştür . Kendi 
yapısına uymayan kanunları , Anaya-
sa'nm keıidi himayesine vermek gibi bir 
hukuk garabetine meydan vermek pa-
hasına bu yapılmıştır. \ -

Machiavelli 'e göre; hükümdar dü-
rüst, namuslu olmak zorunda da değilr 
dir. Ancak halka karşı, ahlaki nitelikleri 
haiz biri gibi görünmesi yeterlidir. Hü-
kümdar için, gerekirse ne ahlaki esasla-
n n icaplarına uygun hareket, iîe beşeri 

kanunlara bağlılık ve ne de dini presip-
lere riayet zorunluluğu vardır. Sağlam, 
sürekli bir iktidarın gerçekleşmesi yö-
nünde her vasıta meşrüdur. . • 

M. Kemal ' in 22 Ocak 1923'te Bur-
sa'da halka hitaben söylediği şu sözleri 
Machiavelli'nin görüşlerini ve düşünce-
lerini hatırlatmaktadır; "Kan ile yapılan 
inkılaplar daha muhkem olur, kansız in-
kılap ebedileşmez" 

Hz. Osman.zamanmda isyanalar ta-
rafındaki hilafet merkezi üzerindeki bas-
kı ve kuşatmanın artması üzerine, mu-
hacir ve ensar'dan ileri gelenler kendisi 
ile görüşerek bu fitneye son vermek için 
silah kullanılnrıasına izin verilmesini ta-
lep etmişlerdir.Bunun üzerine Hz. Os-
man; "Allah aşkına, sizden rica ediyo-
rum, benim için bir damla kan dökülme-
sin. Ben bana itaatle yükümlü bulunan 
hiçbir kimsenin öldürülmemesi üzerine 
azmetmiştim. Siz, ben de dahil olmak 
üzere tüm ihsanları öldürmek ister misi-
niz? Eğer bir adam öldürürseniz, bütün 
insasnlan öldürmüş gibi olursunuz." de-
miştir. - , 

Hz. Osman, müslümanlann birbirleri 
ile vuruşarak kanlarının akıtılmamalan " 
Ve halifeliğin aşıl fonksiyonunu; şerefird. 

. yitirmemesi, kolayca hesap sorulabilen, 
tehdit edilebilen bir makam olmaktan 
çıkarılmaması için öldürülmeyi tercih 
etmiştir, • 

' İşte Machiavelli y e M. Kemal, öte 
yanda Hz. Osman. 

Sistem için önemli olan, hukukun üs-
tünlüğü değil, resmi ideolojinin üstün-
lüğüdür. Sistemin^ve resmi ideolojinin 
devamı için ne insanın ne de hukukun 
bir değeri vardır. Bütün aniaç sistemden 
geçinenler in ikt idarlarmıri d e v a m m ı 
sağlamaktır. 

Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hakk'ın 
buyurduğu gibi; insanlar Allah'ın halife-
sidirler. Bu bütün insanlar için sözkonu-
sudur. . 

İnsanların yeryüzündeki halifelikleri 
iki çeşittir: Genel ve özel halifelik. 

Genel halifelik; tüm insanların -yer-

Machiavelli'ye -
göre; hüküm-
dar dürüst, na-
muslu olmak 
zorunda değil-
dir. Ancak hal-
ka karşı, ahla-
ki nitelikleri 
haiz biri gibi 
görünmesi ye-
terlidir 



Hz.Osman, 
. halifeliğin asıl 

fonksiyonunu 
yitirmemesi, 

kolayca hesap 
sorulabilen, 

tehdit edilebilen 
bir makam ol-

maktan çıkarıl-
mamâsı için öl-

dürülmeyi ter-
cih etmiştir. 

yüzünü imar etmek ile görevlendiril-
miş ve orada kendilerine tasarruf yetki-
si veri lmiş olmaları itibarıyla- halife 
olarak yaratılmış olmalarıdır. 

Özel halifelik ise; yönetimde halife 
kılmaktır. Müslüman topluluğun rızası 
ile bir kimsenin, müslümanlarm başına 
geçmesidir. Müslüman topluluk razı 
olmadığı takdirde, hilafet sahih olmaz. 
Halifeliğin velayeti, halifeyi seçme hak-
kına sahip olanların seçmesi, seçilen ki-
şinin görevi kabul etmesi ve daha sonra 
da ümmetin biati ile tamam olur. 

Halifenin bu şekilde seçilmesi; "ha-
lifelik, toplum ve halife arasında akte-
dilen bir vekillik, niabet akdi'dir" hük-
münü pekiştirmektedir. Böyle bir akid 
ile, toplum; Allah'ın emirlerini aralann-
da uygulamak, işlerini Allah'ın indir-
miş oluğu hükümler çerçevesinde yö-
netmek işini halifeye veriyor, halîfe de 
işleri toplum arasında Allah'ın emirleri-
ne uygun olarak yönetmeyi kabul edi-
yor. . -

Görülüyor ki halifé kutsallığı bu-
lunmayan, kendisi de Allah tarafından 
gönderilen hukuka ve emirlere riayetle 
mükellef bulunan, aykırı hareketi ha-
linde cezalandınlan bir insandır. 

Halife veya imamın otoritesi, İslam 
ümmetinin vekili olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu otoritenin alanları ise, 
kendisini temsilci seçen ve O'na vekil-
lik yetkisini veren ümmet tarafından 
belirlenir. Ümmet temsilcisini seçmek 
hakkına sahip bulunduğu gibi, imamın 
bü otoritesinin alanlarını genişletebilir 
veya daraltabilir. Veya uygun göreceği 
bir takım sınırlamalar yapabilir. 

Tarihin belirli dönemlerinde sultan-
lar, melikler halifeliği kutsallaştırmış-
1ar, tenkid edilemez, yanılmaz, sual so-
rulamaz ve günahsız olmak gibi beşer 
için sözkonusu olmayan ilahi sıfatları 
kendilerine layık görmüşlerdir. Kendi 
saltanatlarının devamı için ümmetin 
ulemasını dahi feda etmekten çekinme-
mişlerdir. İslam'm hilafet için belirle-
miş olduğu hükümlerin çiğnenmesi an-

lamına geleıî bu hareket tarzı kesinlikle 
kabul görmemiştir. 

"Ümmet in malını meşru olmayan 
yollarda harcayan ya da zulümle hük-
meden ve Allah'ın emirlerini terkedip, 
yasaklarını irtikap eden kimsenin yöne-
ticiliği batıldır. Onun vereceği emirler 
ve hükümler batıldır" sözü kendi arzu" 
ve hevesi istikametinde kendisinden fet-
va isteyen sultana İmam-ı Azam Ebu 
Hanife tarafından verilmiş cevaptır. 

Şüphesiz İmam-ı Azam,'Hz.Ömer'in 
şu sözünü biliyordu; "Bizi uyamiazsa-
nız sizde, sizi dinlemezsek bizde hayır 
yoktur." 

Machiavelli'ye göre ise, halkın değil 
hükümdar ın güvenliği önemlidir. Bu-
nun için halka sonsuz ihanet ye zulmü 
reva görmekte, h ü k ü m d a r d a n zu lmü 
isabetli bir şekilde kullanmasını iste-
mektedir. O'na göre, akıllı hükümdar , 
vatandaşlarını her durumda ve h%r za-
mian kendisine muhtaç bırakandır. Hü-
kümdar.halkm nefretini çekmeden, hal-
ka yeteri kadar zulmedecek, onu çaresiz 
bırakacak, bu arada merhametli görün-
tüsünü ihmal etmeyecektir. 

Sistemlerin sahipleri, kendi iktidarla-
rının devamını sağlamak için kan dök-
mek dahil, her yolu meşru saymışlardır. 
Onlar için tek dert, saltanatlarının deva-
mıdır. Saltanatlarına dokunmayın, siya-
sete karışmayın ve böylece daima gü-
dülen olun, hiç bir sultan, hiç bir fira-
vun, hiç bir diktatör size karışmaz. 

Yönetenler in halk üze r inde sulta 
kurmaları , onları kendilerine bağımlı 
hale getirmelerinin sebeplerinden biri 
de yasama ve yürütme gücünün bir fert 
veya organda temerküz etmesidir. Yani 
bir organın hem kanun çıkarma ve hem 
de bu kanunun yürütülmesi yetkisine 
sahip olmasıdır. 

•, Ortaçağ monarşi ler ine mahsus bu 
Uygulama hem anayasal olarak hem de 
fiilen ülkemizde uygulanmaktadır. Ana-
yasal olarak uygulanmaktadır ; çünkü 
yürütme organı olan bakanlar kurulu, 
meclise sünmadan kanun h ü k m ü n d e 



kararname çıkarma yetkisi vardır. Buna 
göre kanunu, bakanlar kurulu çıkarır, 
uygulaması da aynı organ taraf ından 
yürütülür. Kanun hükmünde kararna-

" me daha sonra meclise sunulur ama uy-
gulamaya geçmiş olur. Aynca, bakanlar 
k u r u l u n u n mecliste çoğunluğa sah ip 
üyelerden oluşan partilerden seçildiği 
düşünülürse, meclis çoğunluk itibariyle 
de kanunu kabule hazırdır. 

Aynca, gerek kanun çıkarılması ha-
• linde gerekse kanun hükmünde karar-

name çıkaniması halinde de önemli olan 
ve hakim olan başbakanın iradesidir. Zi-
ra, kanunlar önce başbakanın parti gru-
bunda ele alınır, yükselme arzusu ve 
devlet içinde ve parti yönetiminde söz 
sahibi olabilme pahasına başbakanın . 
iradesine teslim olan milletvekillerinin 
millete vekil olmak üzere seçildikleri 
unutularak lidere kul olma özellikleri 
devreye girer. Böylelikle her ne kadar 
kendileri aksini düşünseler bile liderleri-
nin sözlerini kabul ve imza etmek duru-
munda hiç bir beis görmezler. 

Bakanlar kurulunun icraatlarını de-
netlemek üzere mecliste bulunan millet-
veldlleri, kendilerine oy veren veya ve-
recek olan hemşehrilerinin bürokratik 
işlerini halletmede kendilerinden yar-
dım istedikleri bakanların denetimini 
unutup, onlarla hoş geçinmenin yolları-
nı ararlar. 

Yasama ve yürütme fiilen iç içe geç-
miş hale gelir. Artık halkın huzuru için 

• değil, hükümetlerin ve sistemlerin deva- " 
mmı sağlayacak kanunlar hiç bir engel 
ile karşılaşmakâızm yasama ve yürütme 
organlarının birlikteliği ile kabul edilir. 

Halkımız da bilmektedir ki, devletin 
hukuk devleti olma özelliği yalnız kağıt 
üzerindedir. Gerçekte hukukun üzerin-
de ayrıcalıklı bir sınıf bulunmaktadır . 
Devlet dairesinde işini yürütemeyen, 
hastasım muayene ettiremeyen, kendisi- , 
ne hakaret edilen soluğu milletvekilinin 
yanında almaktadır. Bilmektedir ki, sis-
tem içinde hukuktan üstün bulunan bu 
şahıslar işlerini rahatlıkla halleder. Nite-

kim, vatandaşın işini yapmayan, me-
mur, bürokrat, milletvekilinden telefon 
aldığında, yapılmayan iş anında oluve-
rir. Artık o miHetvekili işini yaptığı va-
tandaş Tiezdinde "olmazı olduran" kişi 
durumundadır. 

Sistem, vatandaşın önündeki bütün 
ipleri düğümlemekte, sonra da sistem 
için güçlere bu düğümleri çözme imkanı 
vermek suretiyle vatandaş nezdinde gü-
ven kazanmalarını sağlamaktadır. 

Bu durum, devletin "hukuk devleti" 
sıfatını kazanamadığı yerlerde böyledir. 

Esasında, yasakoyucunun beşer ol-
ması, mutlaka yasalann üzerinde birile-
rinin bulunmasını icabettirmektedir. İn-
sanlar kendi koyduklan yasaların kendi 
önlerinde engel olduğunu gördükleriiv 
de yasayı koydukları gibi kaldırma güç-
leri de vardır. Cahiliye devri müşrikleri 
gibi, önce helvadan put yapıp, acıktıkla-
rında onları yediklerine benzer, onlar da 
önce kanun yapıp, ' acıktıklarında onu 
yerler. ' 

1982 Anayasası şu anda hiç bir kesim 
tarafından benimsenmemektedir. Halk 
anayasanın değiştirilmesini istemekte-
dir . Anayasa koyucular ı da belki bu , 
anayasadan rahatsız. Öyle katı bir sis-
tem içinde yaşıyoruz ki, halkm isteğine . 

.rağmen bu anayasa değiştirilememek-
tedir: O'nu ancak sisteriıi sahiplenenler 
değişt irebilmektedir . Nitekim, bü tün . 
ianayasalar halka rağmen yapılmış, hal-
ka rağmen değiştirilmiş ve yine halka 
rağmen ortadan kaldırılmıştır. 

Kutsal Türk Devleti'nin halkın ar-
zusiına rağmen değiştirilemeyen Kutsal 
A n a y a s ı n ı n y a n ı n d a Devle t in baş ı 
olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı da 
s o r u m s u z o la rak n i t e l end i r i lm i ş t i . . 
Anayasa 'nm 105. maddesinde belirtil-
diği üzere; Cumhurbaşkan ı 'n ın ilgili 
b a k a n ve b a ş b a k a n ile b i r l ik te im-
zaladığı işlemlerden, yalnızca başbakan 
ve ilgili bakanın sorumlu olduğu, aynca . 
Cumhurbaşkanının imzaladığı emir ve 
ka ra r l a r a l eyh ine de Anayasa Mah-
kemes i dah i l ya rg ı merc i ine baş-

Tarihin belirli 
dönemlerinde 
sultanlar, me-
likler halifeliği 
kutsallaştır- -
mışlar, ilahi sı-
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Bütün kutsal-
lıkları ortadan 

kaldırmak 
suretiyle yerine 

ikame edilen 
T.C. Devleti, 

onların yerine 
ilahi nitelikleri 

bulunan birçok 
kutsal varlık 

ikame etmiştir: 
Devletin ken-

disi, bazı şahıs-
lar, Anayasa ve 
"bazı kurumlar. 

vurulamayacağı öngörülmüştür. 
Dilediği şekilde emir verebilen ve 

kararlar alabilen, bu aldığı kararların 
ve emirlerin Anayasa'ya uygun olması 
mecburiyeti bulunmayan ve yaptığı iş-
lerden sual olunamayan bir makama 
sahip l^lunmaktadir. 

Görülüyor ki, bütün kutsallıkları or-
t a d a n k a l d ı r m a k sure t iy le , ye r ine 
i kame edi len Türk iye Cumhur iye t i 
Devleti, onlarîn yerine ilahi nitelikleri 
bulunan bir çok kutsal varlık ikame et-
miştir. Bunlar, devletin kendisi, bazı 
şahıslar. Anayasa ve bazı kurumlardır. 
Tartışılmayan, kendisinden ve yaptığı 
i ş l e rden sua l o l u n a m a y a n , ha lk ın 
mukadderatına hükmeden varlıklar. 

Halbuki, şahıslara dayalı kurulan 
idareler, ancak bu şahısların düşünce 
ve kanaa t l e r i d o ğ r u l t u s u n d a f ik i r 
yü rü t en kimselere açıklama yapma 
hürriyeti tanıyabilir. Nitekim öyle de 
olmaktadır. ' 

Toplulukların ya da milletlerin için-
de yaşadıklan hukuki ve sosyal sistem-
ler bir takım insanların, zümrelerin ya 
da grupların inançlarma',düşüncelerine, 
duygularına heva ve heveslerine, ar-
zularına göre ortaya konmuştur. 
• Toplulukların ve fertlerin sistemlere 
itaat ederken ya da sistemlerin öngör-
düğü şekilde yaşarken kimlerin sistem-

lerin üze r inde b u l u n d u ğ u n u bilerek, 
kimlere itaat ettiklerini, yani kimlerin 
karşısında kulluk mevkiinde bulunduk-
larını bilmeleri gerekir. 

Bu şek i lde b i r d ü ş ü n c e tarzı ile, 
yerini tayin etmeyen insan, bir ömrü 
sahte tanrılara kullukla, itaatle ve itaatin 
inanç manası olan ibadetle geçirir ve as-
la dünyevi ve uhrevi kurtuluşa eremez. 

Fert ve top lumlar ın kur tu luş la r ı , 
kime kul olduklarını sorgulamakla baş-
lar. 
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İslami yönetim anlayışları 
üzerine 

Kani Torun 

Hz. peygamberin ^efatmdan 
bugüne değin uygulama im-
kanı bulniuş veya bulamayıp 
teorik kalmış yönetim anlayış 
ve modellerini iki ana başlık 
altında inceleyeceğiz. Birinci 
bölümde yönetim, aygıtını ve-
ya yöneticiyi kutsallaştıran yö-
netim anlayışları, ikinci bö-
lümde İslamcılık akımının yÖ-

Şia, velayeti Allah.tarafından 
indirilmiş temel esaslardan say-

maktadır; Oysa Ehli sünnet'e gö-
re imamet asli değil feri mesele-

dir. Hatta İbni Haldun'a göre ima-
met halkın düşüncesine havale 

edilmiş kamu yararları 
arasındadır. 

netim anlayışını inceleyip 
üçüncü bölümde nasıl bir çıkiş yolu bulunabileceğini 
tartışacağız. • . - " ^ 

I- Yönetim aygıtınrveya yöneticiyi kutsallaştıran 
yönetim anlayışları: 

Bu ana başlık altında ilk olarak Şia imamet doktrinini 
ikinci olarak Sünni hilafet uygulamasını son olarak da. 
hariciliğin hakem anlay ışı y e onun bugüne uzantısı 
olarak "hakimiyet Allah^ındır" sloganını yönetime taşı-
yan anlayışf inceleyeceğiz. 

1) Şia imamet doktrini: v 
Şia bilindiği gibi Hz.Ali ile Muaviye arasındaki ihtilaf-

' tan sonra, Ali Şiası (taraftan) olarak adlandırılan gru-
bun/bu siyasi farklılığı dini bir fırka haline getirmeleri 
ile oluşmuştur. Temel tezleri; imamet makamına Allah 
tarafından Hz. Ali ve onun soyundan gelen imamlar 
tâyin edilmiştir. Bu imamlar masumdur. Bu imamların 
12. si îmam NÎUhammd Mehdi kaybolmuştur. Ahir za-
.manda gelecek ve dünyayı adalete kavuşturacaktır. O 
gelinceye kadar bütün idareler gayri meşrudur. • ; 

" Şia İslam fırkalan arasında velayet(imamet)i itjkadi 

esasları içine alan tek fırkadır. 
Bunu İmam, Muhammed Ba-
kır'a nisbet edilen şu sözle sa-
vunûrler, "İslam yedi ana unsur 
Üzerine kurulmuştur: Velayet 
(imamet), taharet, namaz, zekat, 
oruç, liacc, cihad." (1) " ^ 

Yine İmam Muhammed ' e 
nisbet edilen şu sözle velayeti 
temel farzlardan kabul ederler: 

• - "Şüphesiz Allah kullarına 
beş şeyi farz kılmıştır. Kullar dördünü almış birini ter-
ketmiştir. Namaz, sonra oruç, sonra zekat, sonra hacc 

' nazil olmuş, sonra da velayet inniiştir." (2) • , 
Görüldüğü gibi şia yelayeti Allah tarafından indi-

rilmiş temel esaslardan saymaktadır. Şia uleması bu 
sebeple imamet meselesini usul kitaplarına almışlardır.' 
Oysa Ehli Sünnet'e göre imamet asli değil feri mesele-
dir. Hattâ İbni Haldun'a göre imamet halkm düşünce-
sine havale edilmiş kamu yararlan arasındadır. Fakat 
buna rağmen şia'ya olan tepki sebebiyle sünni kelamcı-
1ar bilahare bu konuyu akaid kitaplanna almışlardır.' 

Mehdi gelinceye kadarki tüm yönetimlerin gayri 
meşru sayılması şia ulemasının yönetimden ve yöneti-
cilerden uzaklaşmasına yol açtı. Yüzyıllarca süren bu 
gelenek İran İslam devrimi ile bozuldu. İmam Humey-
ni'nin içtihadıyla (ki bu şia geleneğinde devrim sayıla-
bilir) Mehdi gelinceye kadar onun görevlerini ifa ede-
cek ve mehdi geldiğinde makamı ona devredecek vela-
yeti fakih makamı ihdas edildi. Bu yolla şia uleması 
yönetime aktif olarak katıldı. Ancak şurası bir gerçek 
ki bu olaya gelenekçi şia uleması hala soğuk bakmakta 
ve tasvip etmemektedir. Daha çok 20.yy.daki İslamc? 
görüşlerden etkilenen ve İslamcı olarak nitelenebilece' 



Velayeti fakiiı 
makamındaki 

zatın halkın 
seçtiği cumhur-

başkanını gö-
revden alma 

yetkisinin bu-
lunması, mane-
vi otorite pozis-
yonunda bulun-
ması, mehdinin 
vekili olup "üm-

metin rehberi" 
olarak anılması 

bu makamı kut-
sal hale getir-

mektedir. 

ulema yönetime katılmıştır.^Nitekim 
İran'daki devlet yapısmm ve yönetim an-
layışmm diğer İslam ülkelerinin İslamcı 
aydınlarının önerdikleri devlet yapısın-
dan çok farklı olmaması bunun bir işare-
tidir. Fakat tüm bunlara rağmen velayeti 
fakih makamındaki zatın halkın seçtiği 
cumhurbaşkanını görevden alma yetkisi-
nin bulunması, icraya karışmayan daha 
çok manevi otorite pozisyonunda bulun-
ması mehdinin vekili olup "ümmetin 
rehberi" olarak anılması bu makamı kut-
sal hale getirmektedir. 

2) Sünni hilafet uygulaması 
Teorik olarak da, ilk dönemlerdeki pratik 
uygulamalarıyla da bu kategoriye girme-
yen sünni hilafet uygulaması, saltanat 
dönemlerinde yönetimi kutsallaştırma 
sapmasını yaşamıştır. 

Sünni hilafetinin başlangıcında halife 
seçilen Hz. Ebubekir ilk hutbesinde şöyle 

V diyor: "Dikkat edin vallahi ben sizin en 
hayırlınız değilim. İçinizden beni bu iş-
ten muaf tutacak birisinin çıkmasını ne 
kadar isterdim. Siz zannediyor musunuz 
ki ben sizin aranızda resulullah'm gele-
neğini aynen uygulayacağım? O taktirde 
bu görevi hakkıyla yapmamış olurum. 
Çünkü Resulullah vahiy sayesinde ma-

- sumdu. Beraberinde bir melek vardı. Ba-
na ise musallat olan bir şeytan vardır. 
Dikkat edin ve beni denetleyin. Eğer dos-
doğru olursam bana yardımcı olun, eğer 
çizgiden saparsam beni doğrultun." 

^ Dikkat edilirse burada ümmetin ona-
yıyla seçilmiş ve kendini ümmetin denet-
lemesine açmış sivil bir yönetici vardır. 
Aynı durumu yine ümmetin onayıyla se-
çilen Hz.Ömer'de görüyoruz. Ümmet 
ona da saptığı takdirde eğri kılıçlarla dü-
zelteceğini bildirmiştir. 

Hz. Osman gerek seçim yöntemi ge-
rekse uygulamalarıyla bu geleneği de-
vam ettirmiştir. Ancak Mısır'dan gelen 
isyancılar ondan görevden ayrılmasını is-
teyince onun söylediği rivayet edilen şu 
söz yönetimi kutsallaştırma girişimi ola-
rak kabul edilebilir: "Bu gömleği bana 
Allah giydirdi, siz çıkartamazsınız." 

Buradan ümmetin onayıyla gelmiş 

bir yöneticinin meşruiyet kaynağı olarak 
yine ümmeti göstermesi ve kendini üm-
metin onayına tekrar sunması gerekirdi. 
Eğer bu gerçekleşseydi İslam tarihindeki 
acı olaylar belki de hiç yaşanmamış ola-
caktı. . 

Hz. Alj'nin seçimi ve uygulamaları da, 
sivil bir yönetici örneği vermektedir. 

Yönetimi kutsallaştırma girişiminin 
saltanatla başladığını belirtmiştik. Muavi-
ye b. Ebu Süfyan'm şu sözleri buna örnek-
tir: 'Toprak Allah'ın, ben de Allah'ın halir 
fesi. Dolayısıyla alabildiğim kadarı be-
nim, geride bıraktığım ise benim lütfumla 
halkındır.". 

Buna karşı Ebu Zer de "Hayır o halkm 
malıdır. Dolayısıyla o malı kullanırken 
halkm iradesi tek başvurulacak makam-
dır." diyordu.(3) 

Yine Abbasi halifesi, Ebu Cafer El-
, Mansur şöyle diyordu: "Ey insanlar; biz 

yöneticiyiz, siz ise velinimetimizsiniz. Biz 
sizi Allah'ın bize verdiği yetki ve bahşetti-
ği otoritesiyle yönetiyoruz. Ben sadece Al-
lah'ın yeryüzündeki otoritesi, malının 
bekçisiyim.. Allah beni o mala kilit yaptı, 
dilerse size ihsanda bulunmak için beni 
açar." (4) 

Abbasi hilafeti bilahare sembolik bir 
makam haline geldi. Papalık gibi icraya 
karışmayan manevi bir otorite şeklinde 
devam etti. Osmanlıların hilafet" makamı-
nı devralmasıyla tekrar icra gücüne ka-
vuştu. 

. Padişahlar önceleri halife ünvanını 
çok kullanmadı. Ancak son zamanlarda 
dağılan İslarh birliğini bir arada tutacak 

, " bir manevi otorite olarak hilafet makamı-
nın kullanıldığını görüyoruz. 

Yine Osmanlılarda padişaha "yeryü-
zünün halifesi", "Allah'ın yeryüzündeki 
gölgesi" gibi sıfatlar verildiği biliniyor. 
1924 yılında çıkarılan bir kanunla hilafet 
makamı T.B.M.M.'nin ühdesine tevdi edil- • 
di. Hilafet makamının T.B.M.M.'nin uhde-
sinde bulunmasının, T.B.M.M. gerçekten 
milletin temsilcisi haline geldiği takdirde 
müslümanlara hukuki bir çıkış imkanı 
oluşturacağı kanaatindeyim. 

Sünni hilafetinde ulemanın durumu 
incelenirse aşağıdaki durumları görürüz. 



Başlangıçta yöne-
tenler ulemaya çok mü-
dahale etmiyorlar. Bas-
kıcı yönetimlerde bile 
bu baskı siyasi karar 
mekanizması ile sınırlı. 
Çağdaş ulus devlet gibi 
toplumun her kesimine 
resmi görüşü egemen 
kılma d u r u m u olma-
mıştır. Yine b.u dönem-
lerde yönetimin dışın-
da bağımsız bir şekilde 
-bazı kısa dönemler 
müstesna-ilmi faaliyet 
yapılabilmiştir. İlk üç 
asırdaki ilmi gelişme-
nin-temelinde ulema-
nın yönetiminden ba-
ğımsız bir şekilde ilmi 
faaliyet yapabilmesi , 
halka eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 
bulunabilmesi yatmaktadır denilebilir. 
Ancak o günün koşulları ulemanın halka 
yönelik eğitimini, halkm yönetime yansıt-, 
masma engel olmuştur. Yine aynı dönem-
lerde çok değişik fıkhi, kelami ve felsefi 
akım ortaya çıkabilmiş ve yönetimler bü-
yük ölçüde buna müdahil olmamışlardır. 
Hattâ bu tür müdahale girişimlerine engel 
olunmuştur. 

Örneğin İmam Malik'e devrin halifesi 
Muvatta'nın tüm İslam ülkelerinde geçerli 
tek fıkhi metin olarak kabul edilmesini 
teklif etmişse de İmam Malik bunu red-
detmiş ve farklı bölgelerde farklı fıkhi uy-
gulamaların ortaya çıkmasının gerekliliği-
ni bildirmiştir. , 

Bu anlayış sonraki yüzyıllarda giderek 
zayıflamış, medreseler ile beraber ulema 
daha fazla yönetimlere bağlanmış ve yine~ 
sonraki dönemlerde resmi mezhepler or-
taya çıkmıştır. ' 

3) Harici düşünce ve günümüzdeki haki-
miyefAllah'ındır' anlayışı 
Hariciler Sıffin Savaşı'ndan sonra Hz.Ali 
ile Muaviye'nin hakem konusunda anlaş-
maları üzerine ortaya çıkan bir gruptur. 
Hariciler beşerin hakem yapılmasına ve 
Kur'an nassmın geldiği bir konuda hü-

yüzyıhn son çeyreği İslamcı devrim ve yönetimlere tanık oldu. 

Muaviye b. Ebu küm verilmesine karşı çıktılar. "Hüküm" 
ancak- Allah'a aittir" dediler. Onların bu 
görüşü karşısında Hz.Ali şöyle dedi: 
"Şüphesiz bu sözler kendisiyle bâtıl .kaste-
dilen gerçek ifadelerdir." 
• ^ Hariciler Allah'ın hakimiyetini siyase-

te taşımak istiyorlardı. Oysa siyasi haki-
miyet, uygulama alanına koymak için in-
sanın gerekli olduğu yönetim işidir. 

Haridlerifı bu tepkici karşı çıkışlarının 
. bir benzeri de günümüzde yaşanrnakta-

dır. "Hakimiyet Milletindir" görüşüne 
karşılık bir grup "Hakimiyet Allah'ındır" 
diyorlar. Bu görüşü savunanlara göre: 

"İslam'ın siyasi nazariyesinin odak 
noktası, bütün emir ve komuta ile yasama 
otoritelerini beşeri güçlerin elinden al-
mak ilkesinde canlı ifadesini bulur.^Bu 
otorite yalnız Allah'a hastır." (5)-

Allah'ın yeryüzü ve gökyüzündeki 
mutlak hakimiyetini insanları yönetmek 
için başında muhakkak "yine insanların 
bulunduğu siyasi yönetime taşıyınca kısa-
ca hakimiyet Allah'ındır dendiğinde, siya-
si otorite sahibi Allah'ın vekili kılınmış 
olur. Çünkü yasaları uygulayan odur. 
Oysa otoritenin asıl sahibinin ümmet ol-
duğu söylendiği takdirde o otoriteyi üstle-
nen kişi ümmetin vekili olur ve biat ilkele-
rini ihlal ettiği takdirde görevden almabi-

Süfyah'ın şu 
sözleri yönetimi 
kutsallaştırma 
girişiminin sal-
tanatla başladı-

,ğına örnektir: 
"Toprak Al-
lah'ın, ben de 
Allah'ın halife-
si. Dolayısıyla 
alabildiğim ka-
darı benim, ge-
ride bıraktığım 
ise benim lüt-
fumla hal-
kındır." ^ 



Otoritenin asıl 
sahibinin üm-

met old^jgu -
söylendiği tak-

tirde o otoriteyi 
üstlenen kişi 

ümmetin vekili 
olur ve biat il-

kelerini ihlal et-
tiği takdirde 

görevden ali; 
nabilir. 

lir. 
' Hakimiyet Allah'mdır görüşünü sa-

vunanlar en çok Kur'an der ki hüküm 
kavrammm kallanildığı ayetleri delil gö-
türmektedirler. Şimdi bu ayetleri incele-
yelim. 

Hüküm kavramı Kur'an'da çok yerde 
yargı Ve uyuşmazlıkların arasını ayırma 
anlamında kullanılmıştır. Ayrıca hikmet 
yani ilim, fıkıh ve aklı kullanma anlamın-' 
da kullanılmıştır. Modern siyasi edebi-
yattaki yönetim sistemi olarak adlandırı-
lan konularla ilgisi yoktur. 

-Allah Kur'an'da İsa (a.s.)'a Ali İmran 
(79), Yahya (a.s.)'a Meryem (12), Lut 
(a.s.)'a ve Musa (a.s.)'a ergenlik çağına 
gelince Kasas (14) hüküm verdiğini bildi-
riyor. Yine birçok peygamberin adı sayı-
larak (En'am 83-89) bunlara kitap hüküm 
ve peygamberlik verildiği bildirilmekte-
dir. Bu kişiler çağdaş anlamda devlet 
adamı ya da yönetici değillerdir. 

Ahiret teki yargı lama için de 
Kur'an'da hüküm kavramı kullanılmıştır. 
İnsanlararası anlaşmazlığın giderilmesi 
için hüküm kavramı kullanılmıştır. Yar-
gıçlık anlamında kullanılmıştır. Davud 
ve Süleyman (a.s.)'ın ekin konusunda hü-
küm vermeleri gibi. (Enbiya 78-79) 

Rasulullah döneinihde yaşanan bir 
olay bu konuya ışık tîîtar: Zaferoğulla-
rından Tâme, Katade adındaki komşusu-
nun zırhını çaldı. Onu un torbasının içine 
sakladı. Yürüyüş çizgisini belirleyen işa-
retler bırakarak unlar serpildi. Tâme zır-* 
hı Zeyd adlı yahudinin evine sakladı. 
Duruşma esnasında Tame zırhı almadığı-
na ve onun hakkında bilgisi olmadığına 
yemin etti. Yahudi ise zırhı Tame'nin ge-
tirdiğini ve kendisine emanet ettiğini 
söyledi. Bir grup yahudi de onun lehine 
şahitlik yaptı. Bunun üzerine Zaferoğul-
ları Rasulullah'a koşarak yahudi karşısın-
da Arap Tâme'yi desteklemesini istediler. 
"Eğer böyle yapmazsan Tame helak olur, 
yahudi ise kurtulur" dediler. Rasulullah 
öyle yapmaya yöneldi; fakat Allah işin 
gerçek yüzünü Rasulullah'a vahyetti ve 
gerektiği şekilde hüküm vermesini yani 
yargıçlık yapmasını, hainlerin hatırı için 
yahudi aleyhine karar vermemesini iste-

di. (Nisa 105-113) ' 
Görüldüğü gibi Rasulullah'ın insanlar 

arasında yargıçlık yapması konusunda 
. hüküm kavramı kullanılmıştır. Aşağıdaki 

ayetler bu konuyu tamamlar. (Nisa 64-65) 
Bu konuda en çok kullanılan ayetler 

Maide 41-51 arası ayetlerdir. Bu ayetler 
-nüzul sebebi olarak her ne kadar ehli kita-

^ bı kapsadığı müfessirler tarafından bildi-
rilse de, müslümanlara teşmil edildiği 

' takdirde dahi siyasi yapıdan çok hukuki 
ye sosyal yapıyla ilgilidir. Yönetici ve ha-
kimlerin "Allah'ın indirdiği (Kur'an, sün-
net) genel esaslar doğrultusunda yani şeri 
hududlar dairesinde uygulama yapması-
nı emretmektedir. • - • 

Şimdi hüküm kavramıyla ilgili birkaç 
hadisi şerifi inceleyelim. "Bir kimse kızgın 
iken iki kişi arasında hüküm vermesin" 
(S.Müslim)"Hakim hüküm verip ictihad 

^ eder, isabet ederse iki ecir, hata ederse bir 
ecri vardır!" (S.Buhari', S.Müslim) "Şüphe-
siz adaletli davrananlar Allah'ın huzurun-
da Rahman azze ve celle'nin sağ tarafında 
nurdan mimberler üzerindedirler. Rah-
manın ikî eli de sağdır. Onlar gerek hü-
kümlerinde, gerek aileleri içinde, gerekse 
üstlendikleri görevlerde adaletli davrar 
nanlardır." (S.Müslim) 

Burada adalet üç öğede ele almıyor. 
Dyargı anlamındaki hükümde, 2)aile ve 
yakınlardan, 3) velayet (yönetim) husu-
sunda. 

Görüldüğü gibi burada yargı anlamın-
daki hükümle, velayet konusu ayrı müta-
la edilmiştir. Esasen burada tartışılan ko-
nu yönetimin uygulamalarında şeri esas-
lara bâğlı kalma zorunluluğu değil (bu 
konuda ihtilaf yok), yönetimin otoritesi-
nin kaynağını veya meşruiyetini ümmet-
ten alıp almaması konusudur. 

Otoritenin kaynağının ümmet olduğu 
ilkesinden vazgeçmek, yönetimi veya ha-

. kim gücü ümmete baskı ve istibdad uygu-
lama konusunda serbest bırakacaktır. 
Çünkü otoritesinin kaynağı ümmet değil 
Allah'fır. Bu da hakim güce Rabbani otori-

* te ve dini kutsallık yolu açacaktır. Bu an-
layış teokratik devlet anlayışıdır. 

Bizim görüşümüze gÖre; İslamiyet 
otoritenin kaynağının ümmet olduğu öl-



çüsünü getirir. Yönetici ümmetin onayıyla 
, gelir veya ümmetin onayını alır. Ümmet 

, yöneticiye otorite kurma konusunda yetki 
merciidir. İdareci her bakımdan sivil bir 
yöneticidir. Bu açıdan hilafet teokratik bir 
yönetim değildir. ^ 

Il-İslamcılık akımının yönetim anlayışı 

Bu akım 19.yy'da İslam dünyasının batı 
karşısındaki askeri ve ekonomik yenilgisi 
sonucu ve birçok bölgede siyasi hakimiye-
tin Batılılann eline geçmesi (sömürgecilik) 
üzerine, İsl^m dünyasını Batı karşısında 
güçlendirme, bir bakıma Batı modernleş-

^mesiyle başa çıkma hareketidir. ^ 
Cemaleddin Efgâni ve öğrencisi Mu-

hammed Abduh'un çabaları ile bu fikirler 
islam dünyasının her bölgesinde taraftar 
bulmuştur. Payitahtın merkezi olan İstan-
bul'da da.bu fikifler ulema ve aydınlardan 
bir hayli taraftar toplamıştır. 

O dönemde en çok kullanılan kavram-
lan incelersek bugüne de ışık tutacağı ka-
naatindeyim. Bunlar: 

1) İslam terakkiye mani değildir. 
2)"Gücünüzün yettiği kadar düşinan-

lannız için kuvvet hazırlayın" (Enfal 60) 
Burada kuvvetten askeri ve teknolojik 

' gücü anlıyorlardı.. 
3)'Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefri-

kaya düşmeyin"(3-103) ayeti ittihadı vur-
gulamak için Sık kullanıyordu. (6) 

Ö günden bugüne temel sloganlarda 
fazla bir değişiklik olmadığı gözlenmekte-
dir. Yine o dönemde Kur'an'i kavramlar 
naslarm içinden ve bağlamından köparı-

. hp içleri o günün şartlarına, uygun anlam-
larla dolduruluyordu. 

Meşveret, şura ve biat, millet meclisi 
ve seçim; emribil maruf ve nehyi anil 
münker, siyasi denetleme ve muhalefet, 

• tefrika ve fitne, partilerden ve farklılaşma-
lardan uzaklaşma gibi. (7) Görüldüğü gibi 
form İslami olmakla beraber içerik mo-. 
dernleşmektedir. 

Bu anlayış İslam ülkelerinde farklı şe-
killerde tezahür etmekteydi. Örneğin Pa-
kistan'da Mevdudi "Hakimiyet Allah'ın-
dır" görüşüyle paralellik arzeden görüşler 
ileri sürmekteydi; "Kur'an'a göre.beşeri.-

hükümet şeklinin açık ve vazıh vasıflarını 
şu tarzda ifade etmek mümkündür. Her 
sahada kanuni üstünlük yalnız Allah'a ve 
onun Resulüne aittir. Hakimiyet fikrinin 
bundan başka şekilleri meşru değildir. 
Devlet ve hükümet işleri ise hakiki haki-
min (Allah'ın) otoritesine istinad eden ve 
onun narhına onun hükümlerini tatbikle 
mükellef bulunan "hilâfet" veya "niya-
bet" esasına dayanan bir idare şeklidir. (8) 

İran ve Sudan'da yönetim fırsatı bul-
muş, Mısır (İhvan-ı Müslimin), Pakistan 
(Cemaat-i İslami), ve Türkiye (Refah) gibi 
ülkelerde siyasi mücadele veren bu akı-
mın yönetim konusunda en temel özellik-
leri şöyle sıralanabilir. ' 

1) Batının modern ulus-devlet modeli-
ni esas almaktadırlar. Buna İslam devleti 
denmektedir. 

2) Temel İslami kavramlar (biat, şura 
gibi) 'modern içeriklerle doldurulmakta-
dır. Bu açıdan özde mödernisttirler. 

• 3) Batı nasıl bizi yukarıdan aşağı mo-
dernleştirdi ise, biz de yönetimi ele geçi-
rip aynı yöntemle İslamlaştırma yapahm . 
görüşündedirler. 

4)Modern ulus devleti esas almaların-
dan dolayı totaliterdirler. Tek bir İslami 
yorum ve söylemin hakimiyeti vardır. 
Farklılıklara iyi gözle bakılrnaz. (Tefrika 
ve fitne suçlaması) 

Bu söylediklerimiz ülkeden ülkeye ve 
hareketten harekete farklılıklar göster-
mektedir. 

III-Sonuç: 

Tüm saydığımız modeller arasından bir 
çıkış yolu bulabilmemizin geleneğe dön-
mekle olacağı kanaatindeyim. Burada ge-
lenekten; Kur'an ve sünnet bilgisini, tefsir, 
hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ilmi 
ekollerle zenginleştirip bugüne taşıyan 
ümmetin tarihi tecrübesini kastetmekte-
yim. • . 

Geleneğe başvurmak niye önemlidir? 
Bu soruyu cevaplarken çağımızda var 
olan bir gelişmeye göz atmakta yarar var-
dır. İslamcılık akımı ile birlikte başlayan 
geleneği horgörme ve reddetme anlayışı 
son zamanlarda sünneti reddetmeye ulaş-

Otoritenin 
kaynağının 
ümmet olduğu 
ilkesinden vaz-
geçmek, yö-
netimi veya 
hakim gücü 
ümmete baskı 
ve istibdat uy-
gulama konu-
sunda serbest 
bırakacaktır. 
Çünkü otorite-
sinin kaynağı 
Allah'tır. 
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mıştır. Daha doğrusu geleneği yük'ola-
rak gören anlayış sünneti de yük olarak 
görmüştür. Sünneti red her zaman aynı 
şekilde olmamakta, bir kısmı sözle red-
detmeyip, ancak hadislere birer kusur 
bularak teker teker reddedip sünneti iş-
levsiz hale getirmektedirler. 

Bunun doğal sonucu elde sadece 
Kur'an kalmaktadır. Kur'an'a-da son za-
manlarda bir kısım uygulamaya dönük 
ayetlerinin tarihsel kabul edilip işlevsiz 
hale getirıne anlayışıyla yaklaşılmakta-
dır. Bu durumda geleneğin ve sünnetin 
boşalttığı modernizmle uyum sağlamış 
protestan bir din haline gelecektir. 

Bu durumu önlemek için çözümü 
sünnetin ye geleneğin içinde aramamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan 
sünni hilafet uygulamasında, başlangıçta 
sivil yönetim anlayışı y e ulemanın konu-
munu yeniden değerlendirmemiz gerek-
mektedir. 

Nisa suresi 59. ayette şöyle buyurulu-
yor: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, 
Rasulüne itaat edin ve sizden olan emir 
sahiplerine de... ilh." 

Bu ayetin tefsirinde selef uleması ve 
müfessirlerin cumhuru emir sahiplerinin 
ulema olduğunu bildirmişlerdir. (9) 

Eğer ümmet emir sahibi olarak yöne-
timden ekonomik ve ilmi olarak bağım-
sız olan ulemaya itaat ederse, o ümmetin 
yanlışta icma etmesi imkansız hale gelir. 

Eğitim, öğretim faaliyetleriyle bera-
ber yönetimin uygulamalanna ışık tuta-
cak ictihadlarda bulunacak ve bunları 
yaparken yönetimle ekonomik ve idari 
hiçbir bağlantısı olmadan tamamen ba-
ğımsız bir şekilde ümmeti yönlendirecek 
ulema, yönetimin sapmasının önündeki 
en büyük engeldir. 
- Hicri ilk üç asırdaki ulemanın yöne-
timlerden bağımsız ve ümmetin eğiti-
mindeki fonksiyonel tavrı bu konuda bi-
ze ışık tutmaktadır. Yine aynı dönemde 
farklı görüş ve anlayışların İslam dünya-
sında yeşermesinin İslam kültür tarihin-
deki olumlu etkisi inkar edilemez. 

Ulemamn o dönemde ümmet üzerin-
deki etkisini yönetimlere her zaman yan-
sılamaması ve müstebit yönetimlerin or-

taya çıkması bir problem olarak ortaya 
konabilir. Buna mukabil ulema' aynı dö-
nemlerde zalim yönetimlere karşı birçok 
ayaklanmanın teşvikçisidir. 

Burada o dönemlere has olarak yerle-
şik saltanat geleneğinin toplum üzerinde-
ki etkisi ve kaydı hayat şartıyla o makama 
gelen yöneticilerin saptıklarında görev-
den alınmalarının zorluğu bu probleme 
cevap teşkil edebilir. 

Bugün artık seçim yöntemleri kitleler 
tarafından daha fazla kabul görür hale 
gelmiştir. Ayrıca yöneticilerin bugünkü 
uygulamadaki gibi kaydı hayat şartıyla 
değil, süreli olarak göreve getirilmesi de 
görevden alma problemini aşmaya yar-
dımcı olabilir. Ayrıca ulemanın şöyle bir 
olumlu fonksiyonu daha olabilir: Çağı-
mızda medya ve diğer kitle iletişim vası-
taları ile manipüle edilen geniş halk yığın-
larının gerçek temsilcilerine kavuşmaları-
na engel olunmaktadır. Ulema bu mani-
pülasyona engel olma fonksiyonunu da 
görebilir. 

İslam; siyaset konusunda ayrıntılı bir 
sistem getirmemiştir. Genel esaslar va'z 
edilmiştir. Adalet, şura, emr sahiplerine 
itaat gibi. Müslümanlara düşen bu genel 
esasların en üst düzeyde örneğini gerçek-
leştirmeye yarayacak yönetim sistemlerini 
düzenlemektir. Ayrıntılar her yerde farkh 
ortaya konabilir. 
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Müslüman ulus devletler (I) 
• Marjorie Kelly 

I.-Dünya Savaşı'nm kötü bir so- Dünya S a v a ş i ' n m kÖtÜ bif tı'nın teknolojisini alarak diğer 
nucu olarak islam coğrafyasının COğrafya- y f ^ " î " kalkmamış 
Batılı bir sistem olan uluslararası d 1.1 u» • ı. ı değişimlere uğrama-

s ı n ı n B a t ı l ı b i r s i s t e m o l a n ^^ sürekli hakir görülen gele-politik organizasyona dahil edilip 
parçalanmasıyla ulus-devletler 
doğdu. Son olarak Osmanlı 
İmp.'nun sınırları içerisinde ya-
şayan Araplar, Britanya ve Fran-
sa'nın Milletler Cemiyeti adına manda yönetimi kurma-
ları uğruna Bereketli Hilal'i işgal edişlerinde zorla da 
olsa değişimi tecrübe ettiler. Gerçek sebepleri saklanan 
bu işgaller bölgenin gelişmesi, self-deterıriinasyon ve li-
beral demokrasi prensipleri üzerine kurulu bağımsız 
devletler şeklinde sonuçlandı. Fakat Avrupa emperya-
lizmi, katılımcı hükümet pratiğini güç bela bölgede 

uluslararası politik organizas- neksel değer ve kurumlar üzerine 
yona dahil edilip parçalanma- kurulu benlik duygusundan hare-

sıyla ulus-devletler doğdu. 
yorlardı. 

Reform Çağı 

ketle Batı'nm hegemonyasından 
kurtulma mecburiyetini hissedi-

Şurası iyice anlaşıldı ki, birşeyler yapmanın Avrupai 
yolu, Osmanlı İmparatorluğu sakinlerinin tecrübe etti-
ğinden çok farklıydı. Osmanlılar (ve onların halefleri) 

gösterebildi ki bu hususta sadece mahrum bırakılmış önceleri bu farklılıklar içerisinde Avrupa hakimiyetinin 
yerel halkı değil herkesi zorladı. Ancak bu halkların 
birkaçı sınırlarının ve önceliklerinin Avrupa hristiyan-
lan tarafından belirlendiği bir devlete sadakat duygu-
sunu geliştirebildi. Ulusçuluk, resmi sorumluluk ve 
sorgulanabilir hükümet duyguları güdük bırakıldı. 
Onun yerine kitleleri poliüze eden dinsel baskılara iliş-
kin artan şüpheciliğiyle Batılı ideoloji ve rejimlere ^ r ş ı 
hayal kırıklığı anlamında bir küskünlük gelişti. . 

Bu bölümün odak noktası, Arap anavatanında (Mı-, 
sır ve Irak arası) husule gelen benzer trend ve vakıala-
rın sadece Arap ve Arap olmayan müslüman toplum-
larda değil, diğer birçok 3.dünya ülkesi uluslarda da 
görüldüğüdür. İşte tam burada İslam dünya görüşüne 
karşı devam eden Batılı meydan okuyuşa bir cevap ola-
rak liberalizm, ulusçuluk, sosyalizm ve İslami diriliş gi-
bi çeşitli ideolojilere ilgi duyuldu. Batı'rtm meydan 
okuyuşu ister laik, ister hrıstiyan, ister yahudilik olarak 
tanımlansın, aralarında pek fark yoktu ve hepsinin de 
ortak paydası İslami olmayışlarıydı. Müslümanlar Ba-

sebebini izah edecek unsur veya unsurların neler oldu-
ğunu tesbit etmenin kendilerine gereken yegane şey ol-
duğuna inandılar ve onları taklit ettiler. Bu unsurlar; 
temsili hükümet, anayasalar ve parlamentolar, yani Av-
rupa'nın politik ideolojisi ve kurumları mıydı? yoksa 
eğitim sistemleri miydi? Bu eğitim sisteinlerinin ideolo-
jisi ve kurumları mı? Yoksa dikkatleri'hemeh çekiveren 
bir dünya görüşü olarak sekülarizm miydi? Bu sorulara 
cevap vermeye çalışan deneyimlerse bir hayli zaman al-
du. 18. ve 19. yüzyılda henten ulaşılması gereken nokta, 
Batı'dan gelen tehdidi karşılamakla doğrudan ilgili 
olan (müslüman toplumun) kesimi, askeriyeyi kuvvet-
lendirmekti. 

1798'de Napolyon Fransa tarafından Mısır'ı zaptet-
mek üzere gönderildi. Britanya Fransız deniz filosunu 
yok edince Fransız işgali sona erdi (1801). İşgal esnasm-
da Osmanlılar Fransızlan püskürtmek üzere bir Arna-
vut alayını Mısır'a gönderdi. Alayın görevlilerinden bi-
risi Mehmed Ali'ydi. Kral Faruk'un sürgün edilmesine 



• Avrupa'nın mü-
dahalesini kış-
kırtmadan ra-

kiplerini berta-
raf eden M. Ali, 

müslüman bir 
toplumda önce-

leri bilinmeyen 
bir düzeyde po-
litik, sosyal ve 

ekonomik dene-
, tim üzerine ku-

rulu reformları 
sürdürebilecek 
konuma erişti. 

kadar (1952) Mısır'ı yönetecek olan hane-
danlığın kurucusu olan M.Ali, o gelenek-
sel ikiz sütunun, ulema ve ordunun des-
teğiyle iktidara geldi. 1805'e gelindiğinde 
ulema ve yerel eşrafın desteğini almıştı 
bile; 1806'da ise Sultanın rızasıyla Os-
manlının atadığı bir vali olarak yerini al-
dı; ISll 'de hala onun gücüne katılmayan, 
katılmadığı gibi ülkeyi de terketmeyen 
geçmiş dönem politik kurum mensupları 
kılıçtan geçirildi. Avrupa'nın müdahalesi-
ni kışkırtmadan iktidara aday rakipleri-
nin tümünü bertaraf eden M. Ali, müslü- ' 
man bir toplumda önceleri bilinmeyen bir 
düzeyde politik, sosyal ve ekonomik de-
netim üzerine kurulu reformları sürdüre-
bilecek konuma erişti. , . 

O'nun amacı toplumun modernleşme-
si değildi; amacı kendisini dışa karşı daha 
iyi savunabilmek için devleti, içe karşı ise -
idari kurumu modernize etmekti. Böylece 
reformlar askeri alanda başladı; fakat et-
küeri bütün topluma yayıldı. Askerlerin 
eğitilmesi gerekliydi ve M.Ali arzuladığı 
eğitimi askerlerine verebilecek yabancıla-
rı ücretle tuttu. Yeni okullar açıldı, yeni 
direktif lisanları öğrenildi, devlet tarafm-

• dan işletilen . yeni fabrikalarda devletin 
kontrolünde bulunan arazilerde yapılan 
üretimle elde edilen ve devlet tarafından 
satışa sunulan hammaddeler işlenerek 
yeni alet ve cihazlar üretildi. Reformları 
finanse etmek için M.Ali hemen hemen 
bütün memleket arazisini kontrol altına 
almayı ve yeni kurulan fabrikaların yega-
ne sahibi olmayı gerekli gördü. 

Politik rakiplerin sistematik bir şekil-
de yok edilmesiyle birlikte geriye kalan 
M.Ali inuhalifleri ulemaydı. Ancak onlar-

• la nasıl uğraşacakh? Dini duyarlılığı kul-
lanmak istemeyen M.Ali dini kurumu re-
forme'etmeye çalışmadı; ancak bu onları 
hiç kontrol etmediği aıilamına da gelmez. 
Bilakis ulemayı ekonomik olarak devlete 
bağımlı kılmakla ve ulemanın icra ettiği 
fonksiyonları benzer şekilde başaran laik 
kurumlar kurarak M.Ali (ilgili ise) niha-
yetinde laikleştirilmiş hükümete ulema-
nın karşı cephe alacağı prosesi başlattı. 
Askeri okullar geleneksel dini eğitimden 
çok daha değişik bir varyasyon gösteren 

» farklı bir eğitim formu getiriyorlardı; öğ-

renciler ise Kur'an Ve onun tefsirlerini de-
ğil Avrupa dillerinde yazılmış kitapları 
okuyorlardı. Şeriat çerçevesi dışında tica-
ret ve ceza mahkemeleri kuruldu; dini va-
kıf mülkleri niüsadere edildi veya devlet 
tarafından vergiye bağlandı. Devlet Ezher 
Üniversitesi'nin rektörünü atama yetkisini 
de elinden aldı. Kısaca merkezileştirilen 
bir idare ile birlikte güdülen müşfik ihmal 
politikası, dinsel kurumların döküşü ve 
ulemanın gelir kaynaklarını yitirmesişek-
linde sonuçlandı. Kendi başına terkedilen 
dini kurumlar yapabildiklerinin en iyisini 

, göstererek mücadeleye devam ettiler. 
Artık M.Ali'nin ordusu İstanbul için 

bir tehdit teşkil ediyordu (1839). Yayılma-
cılığın önünü ancak İngiliz müdahalesi ke-
sebildi. Bu verilen ara ile M.Ali'nin Mısır'ı 
inşa düşünceleri altüst oldu. Fakat torun-
ları, özellikle İsmail (1863-79) M.Ali'nin ça-
balarını inkişaf ettirecek reform program-
larını yürürlüğe koydu. İsmail Mısır'ı Av-. 
rupa'nın bir parçası yapabilmek, için yol-

. lar, köprüler, demiryolları, limanlar ve ka-
nallar inşa-ettirerek kalkınma programını 
sürdürdü. Ayrıca bir opera salonu, saray-
lar, rasathane, müze ve ulusal kütüphane 
kurdu. Çünkü bunlar bir Avrupa şehrinin 
kültürel süsleriydi. Kölelik resmi olarak il-
ga edildi, modern hukuki kanunnameler 
ve bankalar kuruldu, özel arazi sahipliği 
geliştirildi. Ve bütün bunlann ardından 
Süveyş Kanalı Avrupalı müttefiklere ka-
zanç, Mısırlılara ise büyük harcamalar ge-, 
tirmek'üzere^inşa edildi. Kanal iki açıdan 
önemliydi: Kanal Mısır'ı Britanya'nın Hin-
distan'a kadar uzanan hayat hattının bir 
parçası haline getirirken Mısır Britan-
ya'nın sahip olduğu stratejik ilgi alanları-
na bir yenisi olarak ekleniyordu, ikincisi 
Mısır Batı'nm tümüyle taklit edilmesi so-
nucu elde edilen müthiş.sosyal ve ekono-
mik geçiş ücretleri için bir örnek teşkil edi-
yordu. ' . 

Mısırlı idarecileri. Mısırlıların eğitimi 
veya toplumun modernleştirilmesi pek il-
gilendirmiyordu. Halktan bürokrasiye, 
okullara ve yeni orduya (memur olarak) 
gerekli personeli devşirebilmek için insan-
lar eğitime tabi tutuluyordu. (Bu, tüm fa-
külte mezunlarının istihdamını hüküme-
tin garanti etmesi gibi talihsiz ve Mısır 
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ekonomisini zora sokan bir teamül doğur-
du.) Kendi kişisel teşebbüsleri ile laik ku-
ruluşlara girmeye güç yetirenler- ki çoğu 
tahsil için dış ülkelere gidiyordu- tama-
men farkh meslek grupları oluşturdular, 
(doktor, avukat, öğretmen, gazeteci, mü-
hendis vb. ) Ve bu gruplar Mısır entellek-

^tüel elitinin temeli oldu. Bu yeni elit eği-
tim, meslek, kıyafet, görünüş ve hayat tar-
zı olarak modernizmin faydalarını tecrübe 
etmemiş olan toplumun, unsurlarına ya-, 
bancıydılar. Bugün elitler ve kitleler ara-
sındaki bu fark bir sınıf farkı olmaktan öte 
bir cevher farkıdır. Artık ülkenin politik, 
sosyal ve ekonomik çözülmesi rotaya otur-
muştu. Devletin modernizesinde acele edi-
lirken eski ile yeninin entegrasyonu için 
çok küçük (küçük de olsa var ama) çabalar 
sarfediliyordu ki Mısırlıların çoğu bu süre-
cin gerisinde kalıyordu. 

Modernizasyonun ve sekülerizmin hu-
susen bilinmesi lazımdır ki anlamı ateizm 
değildir ve değildi de. Avrupalılaşmış 
müslümanlar sonuçta inançsız ihsanlar ol-
madılar. Bu grup için din, genelde kamu-
ya ait olmaktan ziyade özeldi ve sosyal bir 
temel taşımayıp bireysel planda hala derin 
bir ilgi odağı olma konumunu sürdürmek-
teydi. Buna karşın devletin yapısı değişti. 
Artık din metod olamazdı. Artık hedef 
devletti ve din sadece paylaşılan değer sis-
temi açısından sosyal bir kenetlenmeyi ve 
meşruiyeti temin ediyordu, 

i Mısırlılar sosyal, politik ve ekonomik 
hatlar boyunca bölünmüş olsalar bile tek 
bir şey üzerinde birleşebiliyorlardı: İngiliz 
hakimiyetine karşı muhalefet. 1863'te 7 
milyon sterlin olan kamu borçları İsmail'in 
idaresi döneminde 1879'da 93 milyon ster-
line yükselmişti. 1876 iflas ilanında Britan-

. ya ve Fransa, Mısır'ın mali kaynaklarının 
kontrolünü ve Avrupa'ya olan borçlarının 
ödenmesini üzerine alan bir komisyon" 
kurdu. Nihayet Britanya Mısır'ı işgal etti; 
hükümetin gelirlerini yükselterek borçları-
nı ödedi. Ancak Britanya'nın Mısır'a gir-

' mesi ondan vazgeçmesinden daha kolay 
olmuştu. Bir bahaneden diğerine derken 
1950'lere kadar Mısır'da kaldılar. 

Yabancı idareyi sona erdirerek bir ana-
yasa kurmayı amaçlayan muhalefet 

1879'da ordu, «ntelijansiya ve meclis üye-
leri arasından çıktı. Mısır toplumunun 
farklı kesimleri arasındaki ayrılıklar de-
vam etti. Elit kesim Avrupa modelini tak-
litle bağımsız bir ulus^devlet kurmayı is-
terken kitleler Batı hakimiyetine ve tüm 
yabancı usûllere son vermeyi arzuluyor-
du. Yıllarca uzun mücadeleler verilirken 
dünya görüşlerindeki temel ayrılıklar gizli 
kaldı. Sosyo-ekonomik faktörler bu görüş-
lerin isimsiz kalmasına sebep oldu. Veya 
bu görüş farklılığının pahası Britanya'ya 
çıkarıldı. Sonuç; zenginler ve fakirler ara-
sında gittikçe artan bir uçurumdu. 

Liberal Deneme 

Britanya'nın Mısır'ı 1882'de başlayan işga-
line rağmen ülke 184rden 1914'e kadar 
teknik olarak Osmanh İmp'nun özerk bir 
eyaletiydi. Türk Alman ittifakı doğduğun-
da ise Britanya Mısır'ın.kontrolünü üzeri-
ne aldı ve himayesini ilan etti. Britanya'ya 
kıyasla 1. Dünya Savaşı'nm Mısır üzerinde 
farklı etkileri oldu: Mevcut Britanya İdare-
cilerinin kalitesinin düşmesi üzerine daha 
fazla nüfus askere çağrıldı. Britanya'nın 
genişleyen askeri varlığı, yerli Mısırlılar 
için enflasyon ve ekonomik zorluk demek-
ti. Avrupa'daki ateşkesten iki gün sonra 
başkanlığını Sad Zaglul (1857-1927)'un 
yaptığı bir heyet (VEFD), Paris Barış Kon- . 
feransı'na katılmak ye bağımsızlık isteğini 
bildirmek üzere Britanya-Yüksek Komis-
yonunu ziyaret etti. 

Zengin bir köylünün oğlu olan Zaglul, 
El-Ezher üniversitesinde eğitim gördü.' 
Fransa'da hukuk öğrenimini tamamladık-
tan sonra ülkesinde eğitim bakanlığı yaptı. 
1919'larda, kitleleri peşinde sürükleyen ilk 
milliyetçi parti Vefd'in kurucusu olarak ta-
nındı. Britanya, Barış Konferansı'nda tem-
sücilik talebine karşılık Zaglul'u sürgüne 
gönderdi. Bu tavır yaygın bir ayaklanma 
başlatabilirdi. Bunun üzerine Paris Konfe-
ransı'na katılmak'üzere ayrıldı. Paris'te 
karşısına çıkan şey A.B.D'nin Britanya'nın 
himayesini tanıması olmuştu: Vefd ise hiç-
bir zaman Konferans'a katılmaya çağrıl-
mamıştı. Mısır'daki bu karışıklık 1922'de 
Britanya'nın tek taraflı olarak himayesinin 
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simi Avrupa 
modelini tak-
litle bağımsız 
bir ulus-deVlet 
kurmayı ister-
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sona erdiğini Ve Mısır'ın bağımsızlığını 
deklare etmesiyle- Britanya çıkarlarının 
devam ettiği birçok alan hariç tabii- niha-
yet buldu. 

Derken yıllarca sürecek olan politik 
.konum üçgeni (ingiltere, kral ve Vefd) 
vetiresi başladı. Bugün bir politik parti 
olarak varlığını sürdüren Vefd, parla-
mento'da saldalyelerin çoğunluğunu ka-
zanacak ve tam bağımsızlık talebinde bu-
lunacaktı ki Britanya buna asla razı olma-
yacaktı. Ardından Kral parlamentoyu fes-
hedecek, Zaglul'u ya da onun halefini, 
Nahas'ı görevden alacaktı. Vefd kitle pro-
testoları sürecinin tekrar başlamasını da-
yatıncaya kadar anayasa da askıya alına-
caktı. Politik manevralar üzerinde tüm 
çabalar yoğunlaşırken fakirlik, düşülç 
okur yazar oranı vb. diğer sorunların 
halli için pek az gayret sarfediliyordu. 

Vefd'mevcut tek parti olmadığı gibi, 
ülkenin yüz yüze kaldığı diğer problem-
lerden habersiz bir şekilde politika üze-
rinde yoğunlaşan Mısır elitninin hepsini 
de kuşatmıyordu. Ahmet Lütfi El-Seyyid 
(1889- 1963), Taha Hüseyin (1889- 1973). 
ve Muhammed Huseyn Heykel (1889-
1956) gibi entellektüeller anayasalcılık, li-
beralizm ve sekülerizm gibi kavramlar ve 
onların Mısır'a uygulanışı üzerinde dur-
dular. Mısır'ın modernizasyonunun ge-
rektiğini düşünüyorlardı ve onlara göre 
bunun anahtarı da eğitiıtıdi. 

Mısır toplumunun diğer unsurları, 
farklı şekillerde sosyal bir düzen kurmayı 
hedefleyen organizasyonların içinde bu-
lunuyorlardı. 1928'de Hasan el-Benna İs-
mailiye'de Müslüman Kardeşler'i kurdu. 
Bir imamın oğlu olan el-Benna şunu söy-
lüyordu: Nasyonalistler dahi' Mısır'ın ba-
ğımsızlığını kazanabilecek değildir, İsla-
mi sosyal bir düzenin gelmesi ise sözko-
nusu bile değildi. Onun Müslüman Kar-
deşleri sanatçılardan, küçük işadamı, alt. 
seviye profesyonellerden ve hizmet sek-
töründe çalışanlardan oluşan küçük ve 
orta sınıf burjuvaziyi cezbediyordu. Bu 
gruba dini fetvalar, sosyal hizmetler, ikti-
sadi teşebbüsler ile bir misyon duygusu 
yükleyerek birlikteliği sağlıyordu. Batılı-
laşmaya şiddetle muhalifti; milliyetçi 

genç ordu mensupları arasında bayağı bü-
yük bir etkisi olmuştu. 

Seküler l iberalizm 1930'larda ve 
1940'larda meydana gelen çatışmalarla bir-
likte parlak vaadlerini yitiriverdi. Sebeple-
ri çoktu. Birincisi ve belki de en önemlisi, 
Batı'nm yüzyıllarca süren tekamül sonucu 
ürettiği liberal demokratik kurumlar müs-
lüman dünyanın tecrübe ve değerlerini 
yansıtmıyordu. Politik kurum ve ideoloji-
lerin yabancı olmasının yanında sistemin 
devamında hayati çıkarları olan eğitimli 
bir sınıf da yoktu. Kolonici güçler yerel 
parlamentoları ciddiyetle kurup onlara 
mücadeleden kaçındıkları halde aşılanmış 
bir devlet şeklinin başarılı olup olmadığı 
tartışmalıdır. 

Eğitimli kesim gerçekten Batı'nm poli-
tik sistem ve değerlerine vukufiyete sahip-
ti ancak bu hususta tecrübeleri yoktu. Par-
lamentolar servet sahibi güçlü grlıplar'ta-
rafından kontrol ediliyordu. Sözkonusu 
gruplar karar alma mekanizmasını diğer-
leriyle paylaşarak büyük menfaatlerini 
tehlikeye atmayı hiç mi hiç düşünmüyor-
lardı. Yanılgılardan kurtulan ve biraz da 
bu aldatmacalardan bıkan genç kuşaklar 
acilen liberal patriotizm'den nasyonalizme 
geçiş yaptı. Avrupalı güçler daha fazla 1. 
Dünya'Savaşı'nm mağrur galipleri sayıla-
mazdı ancak 2. Dünya Savaşı'nm sömür-
geci ittifakını devam ettiriyorlardı. Onlara 
karşı yıllarca bağımsızlığın kazanılması 
uğruna mücadele verilmişti. Bu kuşakla-
rın self- determinasyon ve temsili demok-
rasiye dair idealist söylemleri kötümser 
değildi. 

En sonunda tüm liberal deneyimin kit-
lelere göre anlamı çok küçüktü. İhtiyaçları 
da gittikçe belirsizleşirken konurnlan da 
bir yandan kötüleşiyordu. Aslında elit ke-
simin Avrupa modelinde bir devlet dene-
yiminde başarısız olmaları onlara bir şey 
ifade etmiyordu. İnanç sistemleri ve dün^ 
ya görüşleri ise hiç değişmeden kalmıştı. 
Tek bir lisanla onlara bir başvuru henüz 
yapılmıştı ve bu lisanla ancak onları anla-
yabiliyorlardı. 

Çev.Sedat Namdar 
(devam edecek) 



Toplumsal kirlenmeye Kur'anî 
' bakışlar (III) 

Burhanettin Can 

Ölçüsüzlüğü bayrak edinmiş 
her teşkilat, her toplum, her 

millet ve her sistem bozulma^ 
ya, çürümeye yıkılmaya, yok 

olmaya mahkumdur 

-Özet 
Geçmiş sayılarda, toplumsal kir-
lenme sorununu inceleme yönte-
mi ortaya konuldu. Bu yöntem 
çerçevesinde, örıcelikle Kur'an-ı 
Kerim'deki kavramlar açısından 
soruna yaklaşılması gerektiği be-
lirtildikten sonra, Habis^Tayyib, 
Rics?tTahir-Tezkiye kavramları incelendi.. Bu kavram-
lar çerçevesinde kirlenme Sorunu ortaya kondu.^Nele-
rin temiz ve nelerin pis olduğu belirlendi. Bu sayıda ' 
ise sorun Hasene ^ Seyyie (Güzel-iyiviçirkin-kötü) kav-
ramları çerçevesinde incelenecek. 

2.1.3. Hasene^t Seyyie ' 

Hasen, Hasene, güzel iş ve düşünce anlamında olup, 
hüsn kökünden gelmektedir^ Hüsn, güzellik, güzel de^' 
mektir. Râgıb, hüsn kelimesini, "değerli seçkin ve rağ-
bet gören her türlü şey" için kullanmaktadır. Hüsn ke-
limesinden türetilen hüsna, daha güzel. Ahsen, en gü- • 
zel... İhsan, güzel düşünüp, güzel davranmak, Allah 
ile beraberlik... Muhsin, güzel düşünüp güzel davra-
nan, güzel yapıp eden anlamına gelmektedir. 

Seyyie, çirkin fiil, davranış anlamına gelip, sû kö-
künden gelmektedir. Râgıb^ göre, sû: insanı üzüp ke-
derlendiren dünyevi ve uhrevi her türlü durumdur. 
Zaman içinde sû; her türlü çirkinliğin adı olmuştur. 
Sû'nun zıt anlamlısı husna'dır.[l,21 

Ragıb, gerek seyyie, gerekse hasene'yi iki grubu^ 
ayınr: 1- Din ve aklın çirkin veya güzel gösterdiği ni-
telendirdiği şeyler, 2- İnsan fıtratının çirkin veya güzel 
görüp algıladığı şeyler (1). Dolayısıyla her iki kavra-
mın alanına giren konular mutlak ve izafi olacak şekil-
de iki ana gurupta toplanmaktadır. Daha açık bir de-
yişle, mutlak çirkin, mutlak güzel; bağıl çirkin, bağıl 

güzel sınıflandırmaları yapılabilir. 
Çalışmamızın amacına uygun . 

olarak vahy aracılığı ile Allah'ın ' 
mutlak çirkin ve mutlak güzel de-
diği konuların; neler o lduğunu 
araştıracağız. Bunlarm habis (pis, -
kirli) tayyib, tahir (temiz) kavram-
ları ile ilişkilerini ortaya koyaca- s 

ğız. Her iki kavramın türevleri ile birlikte Kur'an'da, 
nisbeten yaygın bir kullanımının olduğunu gözönüne 
aldığımızda yeterli ayrıntıya girmenin "zor olduğiı r 
anlaşılacaktır. Bu nedenle her iki kavramın toplumsal 
yaşamı yakından ilgilendiren alanları ile ilgili olarak 1 
belli kesitler vermek daha yararlı olacaktır. 

Güzel-İyi Olan Şeyler 

Burada; Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde güzel-iyi, en gü-
zel-en iyi diye nitelendirdiği davranışların olaylajm 
veya eşyaların neler olduğunu ortaya koyacağız. , 

Günlük yaşamda, herkesi ilgilendiren bir kavram 
olarak, ölçü kavrammm hasene kavramı ile açık bir ~ 
ilişkisi olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. 

"Ölçtüğümüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi 
ile tartın. Bu, hem daha hayırlıdır hem de neticesi bakımın-
dan daha güzeldir (ahsen) lÎ7 İsra 35] 

Üretim, pazarlama,-ticaret gibi iş hayatının hangi 
aşaması olursa olsun, üretilen, pazarlanan, alınıp şah-
lan tüm ürünlerin arzu edilen standartlarda olması, 
beyan edilen standartlarla üründe var olan standartla-
rın birbirini tiıtması bu ayetin kapsamı içindedir. Sey-
yar satıcılardan süper market terazilerine uzanan zin-
cirde eksik tartmak, petrol istasyonlarında benzin ye-
rine hava basmak veya benzini başka maddelerle ka-
rıştırarak satmak, reklamı yapılan su ile satılan su 
arasındaki fark, 500'lük kağıt paketinin eksik olmasi.. 
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meşhur marka bir yağ firmasmm amba-
lajma başka bir yağı ambalajlamak, çay . 
paketlerinin içi ile dışının birbirini tut-
maması, imtihan kağıtlarında varolan 
bilgilerle verilen not arasındaki uyum-

. suzluk, işe alınan memurla, iş arasındaki 
kalite uyumsuzluğu hep bu ayetin kap-
samında düşünülmesi gerekir. Emanetin 
ehline verilmemesi, adam kayırmacı ata-
ma ve yönetim anlayışı ölçüsüzlüğün bir 
göstergesidir. Üzerinde TSE garantisi 
o lup da, kalitesi o düzeyde olmayan 
elektrik ve inşaat malzemeleri ile yapılan 
inşaat ve tesisatların kısa bir süre sonra 
yıkılması, tahrip olması veya arızalan-
ması sonucu, mağdur olanların durumu-
nu; güzel-iyi ile mi, kötü-çirkin ile mi 
ifade edebiliriz? İbadetlerde ölçüsüzlük, 
davranışlarda ölçüsüzlük bu kapsamda 
ele alınmalıdır. 

Dolayısıyla doğru ölçmek ve tart-
mak, toplumsal barış, toplumsal daya-
nışma açısından son derece önemlidir. 
Ölçüsüzlüğü bayrak edinmiş her teşki-
lat, her toplum, her millet ve her sistem 
bozulmaya, çürümeye yıkılmaya,, yok ol-
maya mahkumdur: 

' "Ştiat/b dcji ki: Ey kavmim! Allah 'a kul-
luk edin, sizin için O'ndan-başka tanrı yok-
tur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. 
Zira ben sizi bir bolluk ve refah içinde görü-
yorum." 

"Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı 
adaletle yapın. İnsanlara eşyalarım ek-
sik vermeyin ve yeryüzünde bozguncular 
olarak dolaşmayın." 

Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı kâr 
sizin için daha hayırlıdır." [11 Hud 84-86) 

Şuayb peygamber kavmine bu şekil-
de çağrıda bulunarak onları, gelecek teh-
likelere karşı uyarmış oldu. Bu çağrı ka-
dar Lıvminin ona cevabı da dikkat çeki-
ci ve ilginçti: 

"Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarınıızm 
taptıklarım bıraknıamızt, yahut inalla-
rımızda (eksik veya fazla verîîıe hıısu-

. sunda) dilediğimizi yapmayı terketme-
mizi sana NAMAZIN mı emrediyor?" 
[11 Hud 87] • • 

"Dediler ki: Ey Şuayb! Söylediklerinin 
çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cid-
den zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa se-
ni mutlaka taşla öldürürüz. [11 Hud 91] 

. Şuayb kavmi, her türlü bolluk ve re-
fah içerisinde ş ımanp azarak, herşeyi 

yapma hakkını kendisinde bularak "müs-
tağni" çizgisi içerisine girmiş oldu. Devir-
ler değişmiş, sistemler, çağlar, toplumlar 

.değişmiş; müstağni çizgisine ulaşanların 
davranışları hiç değişmemiş, sonları da 
hiç değişmeyecek: 

"Enirimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla be-
raber iman edenleri bizden bir rahmetle kur-
tardık, zulmedenleri ise korkunç bir gürül-
tü yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke 
kaldılar" 
, Sanki orada bartnnıamtşlardı. [11 

Hud 94,95]. 
Şuayb peygamberle kavmi arasındaki 

ölçü ve tartıyı tam tutup tutmama kavga-
sı, kavminin yokoluşu ile son buldu . 
Umarız ki günümüzde ölçü ve tartıdaki 
dengesizlik, sistemlerin değişmesi ile son 
bulur; insanların helaki ile değil. 

Kur'an-ı Kerim'de daha güzel olarak 
nitelendirilen bir davranış, müminler ara-, 
sında çıkacak ihtilaflan, özellikle yönetim 
ihtilaflarını Allah'a ve Resulüne çevir-
mektir: 

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. 
Peyğamber'e ve sizden olan emir sahiplerine 
de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa 
düşerseniz -Allah'a ve ahirde gerçeklen ina-
nıyorsanız- onu Allah'a ve Rasul'e götü-
rün; bu hem hayırlı^ hem de netice bakı-
mından daha güzeldir." (Nisa 59) 

İster bir şirketin yönetimi, ister bir 
vakfın yönetimi, ister bir ailenin yöneti-
mi, isterse bir ülkenin yönetimi olsun, yö-
netenlerle yönetilenler arasında zaman 
zaman ihtilaflar çıkacaktır. Bu ihtilafların 
çıkmaması arzu edilir, ancak bü yeterli 
değildir. Önemli olan ihtilafları kabul 
edip onların üzerine gitmek, onları çözü-
me k.ivuşturmak için cesaret sahibi, ol-
maktır. Ancak sorunu ne pahasına ve na-
sıl olursa olsun çözmek, daima iyi ve gü-
zel olmayabilir. O halde iyi ve güzel so-
nuç verecek çözümleri aramak, ölçüleri 
bulmak gerekir. O'nun yolu da ihtilaflan 
Kur'an'a ve sünnete uygun olarak çöz-' 
meye çalışmaktır. Kişilerden bağımsız bir 
ölçü, ancak bu iki kaynakta mevcuttur. 
Tabii ki böyle bir anlayışa Allah'a ve 
Ahirete gerçekten inanmakla ulaşılır. 
Öldükten soııra dirilip hesap vereceği-* 
ne, cennet veya cehenneme gönderilece-
ğine gerçekten inanan bir insan, gerçek 
adaleti aramayı, gerçek ölçüyü bulmayı 
kutsal bir amaç bilir. 



Kur'an-ı Kerim toplumsal yaşamı tanzim 
ederken, yetim hakkı, boşanma veya ka-
dın hakkı ve ebeveyn haklarına özel bir 
önem vermiştir., ilginçtir ki bütün bu ko-
nularda insanların davranışının iyi, gü-
zel, en güzel olması istenmektedir. 

"Erginlik çağına erişinccye kadar, yeti-
min malına, sadece en güzel bir niyet ve 
maksatla yaklaşın: Ölçü ve tartıyı adaletle 
yapın" 

"Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur, 
ona uyun. Başka yollara uymayın. Zira o 
yol sizi Allah'ın yolundan aytrır."[6 
En'am 152,153] 

Yukarıdaki ayetlerde yetimin malına,, 
en güzel bir şekilde yaklaşılması isten-
mekte; ancak, en güzel şeklin ne olduğu 
belirtilmemektedir. Ancak ayetin deva-
mında yetim hakkı ile ölçü-tartı ve adalet 
arasında bir bağ kurulmaktadır.(3) Yeti-
min malının hangi ölçüler içerisinde kul-
lanılacağı ise, 4 Nisa 6-13 ayetlerinde 
açıklanmaktadır., 

Kamu mallarında "tüyü bitmemiş ye-
timin" hakkı vardır-denerek insanların 
uyarılıp korkutulduğu bir toplumdan; 
"verdimse ben verdim ne olmuş yani" 
anlayışına gelinen bir toplumda, ölçüler, 
ne kadar çok bozulmuş ve çarpıtılmıştır: 
. "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yi-

yenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tı-
kınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe 
gireceklerdir." 4 Nisa ÎQ. ' ' „ 

Ne kadar da çok ateş yiyen var bu ül-
kede! 

» - ^ 

Allah boşanma olayının güzel ve adaletli 
bir şekilde yapılmasını istemektedir. Bo-
şanma hukukunun belli ayrıntıları, 2 Ba-
kara 227-237 ayetlerinde açıklanmaktadır. 
Ölçüler konulmakta, hudutlar belirlen-
mektedir. Sonra da, 

"Bu söylenenler Allah 'in koyduğu sınır- ^ 
lardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sı-
nırlarını aşarsa işle onlar zalimlerdir." (2 Ba-
kara 229] denmektedir. 

Allah ebeveyn hakları konusunda gü-
zel davranılmasmı, ebeveynlere karşı ta-

, kmılacak tavrın güzel olmasını tavsiye et-
mekte ve emretmektedir: 

"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmeni-
zi, ana-babanıza da güzel-iyi davrannıantzt 
kesin bir şekilde emretti." [17 İsra 23] 

Ayetin devamında ana-babanm yaşlı-
lık durumlarında kendilerine "of" bile 

denmemesi, onlara güzel söz söylenmesi, 
azarlanmamaları, üzerlerine kol kanat ge-
rilmeleri ifade edilerek güzel davranışın 
ölçüleri ortaya konmaktadır. Şirk koşma-
ları durumunda kendilerine itaat edilme-
mesi istenmekte, bununla birlikte kendi-
lerine iyi-güzel davranılması tavsiye edil-
mektedir.(4) ^ 

» 

Öldürme ile ilgili olaylarda kısas emre-
dilmekte, ancak öldürülenin velisi tara-
fından af söz konusu ise kısas düşmekte-
dir. Bu durumda diyet ödenmesi gerek-
mektedir. İşte bu noktada diyetin güzel 
bir şekilde ve tam olarak ödenmesi isten-" 
mektedir. 

"... Öldürülenin velisine gereken diye-
ti güzel bir şekilde ve tam olarak öde-
mek gelir." [2 Bakara 178] • "" 

Burada suçluyu affetme yetkisi, mağ-
dur edilen, ağzı yanan tarafa bırakılmış-
tır. Gerek kısas, gerekse af-diyet ödeme 
şeklindeki cezalandırma, toplumsal barı-
şı, uzlaşmayı sağlayan mekanizmalardır. 
Diyetin güzel şekilde ve gereken ölçü içe^ 
risinde ödenmesi ile mağdur edilen tara-
fın kalbi yumuşatılır. Kin gütme, öc alma 
veya affetmeden pişmanlık duyma psiko- ' 
lojisi içerisine sokulmasına mani olun-
muş olur. ' • 

' Kişilere karşı işlenen suçların,, devlet 
tarafından affedilmesi; suç işlemeyi ne 
oranda azalttığı, toplumsal barışı ne oran-
da sağladığı, bugün araştırılması gerekir. 
Herkesin kendi hakkını kullanma zamanı 
gelmedi mi hala? 

Kur'an-ı Kerim'in güzel diye vasıflandır-
dığı olaylardan biri de borç vermektir. 
Karz-ı hasen, güzel borç, Allah'a verilen . 
güzel borç: "Allah'a veri len güzel 
borç'tan maksat; sırf yardım maksadıyle 
ve Allah rızası için maddi sıkıntı içinde-
bulunanlara borç vermek ve bu borcun 
tahsilinde kolaylık göstermektedir."(5) 

Karz-ı hasen, 2 Bakara 245; 5 Maide 
12; 57 Hadid 11,18; 64 Tegabün 17,74; 
Müzzemmil 20'de geçmektedir. Bütün bu 
ayetlerde güzel borç verenlerin, verdikle- • 
rinin kat kat artırılacağı onlara, şerefli bir 
mükafat verileceği ifade edilmektedir. 
Borcun nasıl verilip, nasıl tahsil edileceği 
konusunda herhangi bir ölçü ortaya kon-
mamaktadır. O nedenle borçluya karşı 
davranış adabının ne olması gerektiği, di-

Kişilere karşı 
işlenen suçla-
rın, devlet ta-
rafından affe-
dilmesinin 
suç işlemeyi 
ne oranda 
azalttığı, top-
lumsal barışı 
ne oranda sağ-
ladığı, bugün 
araştırılması 
gerekir. 



"AllalVımız bir", 
"peygamberi-

miz bir", "kıble-
miz bir", "kita-
bımız bir" "biz 

de müslüma-
tıız" ifadelerini 
dillerinden dü-

şürmeyenlerin, 
bu ayetler üze-
rinde çok ama 

çok düşünmele-
ri gerekir. 

ğer ayetlerden araştırılıp tesbit edilmesi 
gerekir. 

Bakara 267'den itibaren, zekat, infak 
ve sadaka teşvik edilmekte; Bakara 275-
277'de faize karşı büyük bir savaş açıl-
maktadır. Bakara 280-284'de ise borçlu 
ve alacaklı arasındaki davranış adabı, 
hukuku ortaya konntaktadır: 

"Eğer borçlu darlık içinde ise, bir kolay-
lığa ulaşıncaya kadar ona mühlet vermek 
gerekir. Eğer gerçekleri çok iyi anlayan 
kimseler iseniz, (ödeyemeyecek derecede 
güçsüz'olan borçlunun borcunu) sadaka 
(veya zekat) saymak sizin için daha lia-
ytrlt bir iş olur." [2 Bakara 280] 

Borçlunun borcunun bağışlanması; 
bugün, bu yüce duyguya, anlayışa, ruh 
düzeyine her zamankinden daha çok 
muhtaç değil miyiz? 

Bakara 282'de borcun yazılması, şahit 
tutulması, borçlunun hiçbirşeyi eksilt-
memesi, şahitlerin şahitlikleri gizleme-
mesi, hiç bir katip ve şahide zarar veril-
memesi gerektjği ifade ediliyor. Bunlara 
uyulmaması halinde her iki taraf için za-
rarlı sonuçlar vuku bulacağına dikkati-
miz çekiliyor. 

Şimdi içinde yaşadığımız bu siste-
mi, tahlil eden şu satırları ibretle oku-
yalım: - - ^ 

"Türkiye'de bizzat ihkak-ı hak güncel 
olay haline geldi. Neden? Yasal yoldan hak 
aramanın imkansız olmasından. Davalar yıl-
lar boyu sürüyor. Bu uzun süreyi göze ala-
mayanlar çek-senet mafyasına başvuruyor." 
Çekin, senedin yarısını tahsilat yapacak maf-
yaya verdin mi paranın geri kalanına kavu-
şuyorsun. Tahsilatı hukuk yoluyla yapmak 
istedin mi avukata ve diğer yasal ödemelere 
verdiğin bir yana bir de tahsilat yıllar ahyor. 
Paranın değeri kalmıyor. Belki mafyalı yol 
kullanıldığından beri mahkemelerin icra da-
irelerinin yükü de azaldı. 

Adaletle ilgili bu anormalliğin nor-
mal hal alması hayra alamet sayılabilir. 
mi?" (6) 

Kur'an-ı Kerim'de yukardaki konula-
ra ilave olarak, "güzel kabul", "güzel rı-
zık", "güzel ecir", "güzel vaid", "güzel 
bitki" "güzel yer" "güzel söz" ."iki gü-
zellik" "en güzel", "güzel arkadaş" "gü-

'zel aracılık" ve "güzel örnek" gibi nite-
lendirmeler yer almaktadır (7) 

Bunlardan "en güzel" kavramı üze-
rinde ayrıca durmakta fayda vardır.-

En güzel 

En güzel nitelemesi Kur'an-ı Kerim'de 
belli konulara tahsis edilmiştir. Genellikle 
de Allah'la ilişkili olarak kullanılmıştır. 
Bu bağlamda, "en güzel hüküm verici", 
"en güzel rızık verici", "en güzel yaratı-
cı", "en güzel kelam", "en güzel din", "en 
güzel adlar", "en güzel biçim", "en güzel 
boya", "en güzel sözlü", "en güzel kıssa" 
"en güzele uymak", "en güzeli doğrula-
mak" şeklinde geçmektedir. Burada bun-
lardan bir kısmını inceleyebiliriz.., 

En güzel hüküm verici 
5 Maide 44'de Tevrat'taki hükümler-

den bahsedildikten sonra, "kim Allah'ın 
indirdiği ile hükmetmezse işte onlar ka-
firlerin ta kendileridir".. Maide 45 'de, 
"kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse 
işte onlar zalimlerin ta kendileridir".. Ma-
ide 46'da İncil'den bahsedildikten sonra, 
Maide>47'de ise "Kim Allah'ın indirdiği 
ile hükmetmezse işte onlar fasıkların ta 
kendileridir".. Maide 48'de, Kur'an'dan 
bahsedildikten sonra, "artık aralarında 
Allah'ın indirdiği ile hükmet; "sana gelen 
gerçeği bırakıp da onların arzulanna uy-
ma" denmektedir. Bütün bu hatırlatma-
lardan sonra, Maide, 49'da aynı konuya, 
daha değişik bir vurgu ile dikkatlerimiz 
çekilmektedir: 

"Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet 
ve onların arzularına uyma. Allah'ın sa-
na indirdiği hükümlerin bir kısmından 
seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer hü-
kümden yüz çevirirlerse bil ki (bununla) Al-
lah ancak, günahlarının bir kısmını onların 
başına bela etmek ister." (5 Maide 49) 

Gerek Maide 48'de, gerekse 49'da in-
sanların arzularına, hevalarına uyulma-
masının istenmesi dikkat çekicidir. Maide 
49'da birbaşka dikkat çekici nokta ise, Al-
lah'tan gelen hükümlerin bir kısmından 
saptırma yaptırılabileceği tehlikesidir. Al-
lah koyduğu hükümlerin, tüm insanlar 
için optimal (en uygun) bir çözümü içer-, 
diğini, bu hükümlerin bütünlüğünden ta-
viz verilemeyeceğini, taviz verildiği tak-' 
dirde bunun İslam olamayacağını belirte-
rek; en güzel hüküm vericinin kendisi ol-
duğunu açıklamaktadır: 

"Yoksa, onlar cahiUyyet idaresini mi arı-
yorlar? İyi anlayan bir topluma göre Al-
lah'tan daha güzel hüküm verici kim var-



dır?" (55 maide 50) 
"Allah' ımız bir" , "peygamberimiz 

bir", "kıblemiz bir", "kitabımız bir" "biz 
de mûslümamz" ifadelerini dillerinden 
düşürmeyenlerin, bu ayetler üzerinde çok 
ama çok düşünmeleri gerekir. 

Allah en güzel hüküm verici olduğu-
na göre, Allah'tan gelen Kur'an-ı Kerim 
de, "en güzel kelam"dır. 

. "Tağul 'a kulluk etmekten kaçnnp, Allah 'a 
yönelenlere müjde vardır. (Ey Muhammed!) 
Dinleyip de sözün en güzeline uyan kulla-
nmt müjdele. İşte Allah'ın hidayet edip, doğ-
ru yola ilettiği kimseler onlardır. İşte onlar 
temiz akıl sahipleridir, (ulul elhab) (39 
Zümer 17,18). • 

•Aynı nitelendirme, Zumer 23 ve 55'de 
de geçmektedir. Burada ise Tağut'a kul-
luktan kaçınma ve sözün en güzeli olan 
Kur'an'a sarılma istenmektedir. Bunu ya-
panların "femiz akıl sahibi" olduğu söy-
lenmektedir. ("Temiz akıl sahibi" kavra-
mı aklın kirlenmesi sorununu karşımıza 
çıkarır ki bu konu daha sonra ele alına-
caktır.). 

En güzel olana sarılma onu tasdik 
edip yalanlamamaktan geçer. Tasdik ise, 
ondaki hükümlerin, kuralların insanlar 
için bir şifa, bir kurtuluş yolu olduğunu, 
gerçekten ama gerçekten kabul etmekle 
gerçekleşir. Kalb, dil ve amel arasındaki 
tezat, günlük yaşantıdaki temel çıkmaz-
lardır. Bereketsizliğin tenfıel kaynağıdır. 
Bunca fedakarlığımıza rağmen ışığı göre-
miyor ve yakalayamıyorsak, bunca bede-
le karşılık hala karanlık labirentlerde do-
laşıyorsak bir yerlerde ciddi ama çok cid-
di hata yapıyoruz demektir: " 

"kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tas-
dik ederse biz de onu en kolaya hazırlar, onda 
başarılı kılarız. Kim cimrilik edip vermez, 
kendini zengin sayıp lıakka boyun eğmez, 
en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zo-
ra yöneltiriz. Öylesi çukura yuvarlandığı 
zaman malı kendisine hiç fayda vermez."(92 
Leyi 5-11) 

Onun için bir şair der ki: 
"İlaç ve deva olarak ne yaptılarsa 

- • Izdırap arttı, hastalık da giderilmedi." 

Kötü Olan Davranışlar 
Kötü diye nitelendirilen davranışları aşa-
ğıdaki gibi gruplandırabiliriz: 

A- Allah'ın ayetlerini satmak. 
B -Allah'ın yasakladığı şeyi yapmak 

. Zina, homoseksüellik 

. Böbürlenmek 

. Kötü zanda bulunmak 

. Bilgisi olmayan bir şeyin peşine düş-
mek >• N • 

. Malı gösteriş olsun diye infak etmek. 

. Babalarınının hanımlarını nikalıla-
mak. 

C-Allah'ın.yolunu engellemek. ^ 
. Hileli düzen kurmak 
. Hicret etmemek 
. Allah'ın gazaplahdığı kavmi dost 

edinmek 
. Saptırdıklarının yükünü yüklenmek 
D - Kötü ile nitelendirme 
. Kötü kavim, kötü arkadaş, kötü söz,' 

kötü yol, kötü yatak, kötü yurd, kötü fiil, 
kötü yük, kötü hüküm, kötü örnek, kötü 
tuzak, kötü içki, kötü destek, kötü karar-
gah> kötü kişi, kötü felaket, kötü yaratık, 
kötü huy, çirkin yer. 

Bu sınıflandırmayı, sınırlan birbirin-
den kesin olarak ayırarak yapmak müm-
kün değildir. Belki de tümünü Allalı'ın 
yasakladığı şeyi yapmak başlığı altında 
toplamak da mümkündür. Ancak belli or-
tak özellikleri ön plana çekerek yapılmış 
bir sınıflandırma, konunun daha iyi anla-
şılmasına imkan verecektir. 

Allah'ın Ayetlerini Satmak v 

Allah'ın ayetlerini satmak, onun içerdiği 
hükümleri, onun verdiği mesajları bazıla-
rının hoşnutluğunu kazanmak için, nefsi 
arzularını gerçekleştirmek içİn farkh an-
lam vermek, farklı şekillerde yorumla-
maktır. Veya ayetlerin hükmünü bildiği 
halde nefsi arzularına .hakim olamayıp o 
hükümleri çarpıtmaktır, daraltmaktır . 
Her iki durumda da geçici olan dünya 
hayatının geçici metalarma karşılık Al-
lah'ın hükümlerini göz önüne almamak, 
ihmal veya inkâr etmek vardır. 

"Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri 
(dünya mah ve nefsani istekleri) satın aldılar 
da (insanları) O'nun yolundan alıkoydular. . 
Gerçeklen yapmakta oldukları şeyler ne kötü-
dür!" (9 Tevhe 9) 

Zina 
Zina Kur'an-ı Kerim'de 12 Yusuf 24, 25,, 
51. ayetlerinde kötü ve kötülük olarak ni-
telendirilmekte; 17 İsra 32'de ise zinaya 
yaklaşılmaması emredilmektedir: 

Allah'ın ayetle-
rini satmak, 
onun içerdiği 
hükümlere, ba-
zılarının hoş-
nutluğunu ka-
zanmak için, 
nefsi arzularını 
gerçekleştir-
mek için farklı 
anlam vermek, 
farklı şekillerde 
yorumlamaktır. 



Bu şartlarda 
fuhşa giden 

yollan yok ede-
cek, insanın 

istismarına son 
, verecek, yeni 

bir sistem 
gerekli değil 

mi? 

"Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir ha-
. yasızlıktır ve çok katil bir ¡/oldur." (17 İsra 

32) 
B.urada ilginç olan zina yapmayın 

ifadesi yerine/zinaya yaklaşmayın ifade-
sinin kullanılmasıdır. Böylelikle, insanı 

• zinaya götürebilecek bütün şartlar orta-
dan kaldırılıyor. Bu, giyimden medyaya 
kadar günlük hayatın tanziminde son 
derece önemli bir ilke ortaya koyuyor: 
Zinaya götürebilecek bütün yolları ka-
payın. 

"Ne pahasına olursa olsun yeter ki 
para gelsin" diyen bugünkü turizm anla-
yışı böylelikle yasaklanıyor. "Ne olursa 
olsun malların satılması" anlayışı uzan-
tısında kullanılan tüm reklam ve pazar-
lama teknikleri engelleniyor. Bir araba-
lastiği ile çıplak kadın arasında ilişki ku-
ran bir reklam mantığı hayasızlık olarak 
vasıf landırı l ıyor. Bar-pansiyon, gece 
klüpleri gibi buram buram fuhuş kokan 
ve fuhşa götüren kurum ve kuruluşlar 
meşruiyetlerini kaybediyor. Radyo-tele-
vizyon ve gazeteye kadar uzanan her 
türlü medya, insanlarımızı fuhuş batak-., 
lığına çekebilecek hiçbir davranış "sergi-
leyemeyecek, sanat adı altında hayasız-
lık icra edemeyecekler. En büyük kadın 
istismarına sanat diyemeyecekler. 

Kur'an-ı Kerim'de çirkin bir hayasız-
lık, kötü bir yol olarak nitelendirilen ve 
Lut kavminin yok olmasına neden olan 
eşcinsellik; bu bağlamda ele alınmalıdır: 

"Delikaiılt şeklindeki melekleri gören 
Lut'un kavmi, koşarak onun yanma geldiler. 
Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. 
(Lut) Ey kavmim! İşte şunlar hzlarnndır, si-
zin için bunlar daha temizdir. Allah'tan kor-
kun ve misafirlerimin önünde beni rezil et-

• meyin! İçinizde (sizi bu kötülükten alıkoya-
cak) aklı başında bir adam yok mu? " dedi 
[11 Hud 78] 

11 Hud 81 -83'de,'21 Enbiya 74'de Lut 
kavminin bir taş yağmuru altında yok 
olup gittiği anlatılıyor. Lut gölü tarihi bir 
belge ve bir ibret levhası olarak mevcut. 
İtalya açıklarındaki bir adada bir yanar-
dağ külleri altında kalarak taşlaşmış, bu-
gün 18 yaşından küçüklerin girmesinin ^ 

. yasak olduğu, bir homoseksüel fuhuş 
kent müze de, herkesin gözü önünde 
duruyor. 

Gittikçe yaygınlaşan eşcinsellik has-. 
talığına karşı Allah'ın azabı tarihteki 

şekliyle gelmeyebilir. Bati'da gemi azıya 
almış bir şekilde gittikçe yaygınlaşan bu 
olayın meşrulaştırılması, kurumlaşması 
iki kadın veya iki erkeğin resmen evlen-
me hakkına sahip olması tehlikeli ve ür-
kütücü değil mi? Böyle bir ortamda bir 
eşcinsel hastalığı olarak ortaya çıkan 
AİDS bir tesadüf mü? Yoksa Allah'ın ib-
ret alınsın diye gönderdiği bir bela mı? 
Daha büyük bir azabın küçük bir haberci-
si mi? . -

Bu tablo karşısında Lut peygamberin 
sözleri daha çok anlamlı değil mi? 

"İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" 
• "Aklı başında" olan herkese çamurun 

atıldığı, "aklı başında" olan herkesin tehdit 
edildiği bu sistemde, zinaya götürecek yollar 
kesilebilir mi? 

TRT Yüksek Kurulu'nun bu bağlamda 
iki TV kanalına verdiği ceza karşısında 
takınılan tavır, söylenen sözler, yapılan 
hareketler göz önüne alındığında; bu, 
mümkün değildir. Verdiği cezayı savuna-
mayan, hatta verdiği cezayı yanlış bulan 
bir Yüksek Kurul başkanı, bir toplumu, 
nasıl koruyacak? Ne ile koruyacak? 
"Menfaat Çetesinin" saldırısını kime gü-
venerek göğüsleyecek? PTT gibi resmi bir 
kuruluşun hizmete sunduğu 900'lü fuhuş' 
telefon kanallarına, bunca eleştirilere rağ-, 
men, kim mani olabiliyor ki? 

Bu şartlarda fuhşa giden yolları yok 
edecek, insanın istismarına son verecek, 
yeni bir sistem gerekli değil mi? 

Bilgi Sahibi Olmadan 
Bir Şeyin Ardına Düşmek 

Günlük yaşamda çoğumuzun pek dikkat 
etmediği, oysa ilginç bir hastalık olarak 
bünyemizi kaplamış olan, doğru dürüst 
bilgi sahibi olmadığımız konularda fikir 
ileri sürmek veya bir fikri körü körüne 
savunmak, birbaşka kötü ve tehlikeli 
davranış şeklidir: 

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, 
bunların hepsi yaptığından sonnnlıidur. Yer-
yüzünde böbürlenerek dalaşma. Çünkü sen ne 
yeri yaraiabüir, ne de dağlarla ululuk yarışı-
na girebilirsin. 

Bütün bu sayılanların kötü- olanları, 
Rabbinin katında çirkin görülmüştür." [17 
İsra 36-38] 

Siyasi partilerin tüzükleri, programla-



n bilinmeden, incelenmeden partileri sa- ' 
vunmak, rey yermek, hatta bunlar için 
birbiriyle kavga etmek güzel bir davranış 
mı? İyi bir yol mu? Kimi seçtiğimizi bil-
meden rey vermek, sonra da seçtikleri-
mizden şikayetçi olmak güzel bir davra-
nış mı? 

Parlamenterleri sormadan, soruştur-
madan, 4-5 yılda bir estirilen bir anafor. 
içerisinde seçeceğiz, meclise gönderece-
ğiz, sonra da bunlara güvenmeyeceğiz.(8) 
Bunun suçlusu kimdir? En üst kurum 
olarak kabul edilen ve kanun yapma yet-
kisinin tek sahibi olan meclise tanımadı-
ğınız ve bilmediğiniz bir şahsı göndere-
ceksiniz de yaptığınızdan bir sorumlulu-
ğunuz olmayacak? Yetkinizi kullanacak-
sınız, ama sorumlu olmayacaksınız? So-
rumlu olacaksmız ve sorumluluğunun 
bedelini, hem bu dünyada, hem de öteki 
dünyada ödeyeceksiniz. 

Seçtiklerinizin yaptıklannı gözleriniz-
le görecek, kulaklarınızla işitcKiek ve ver-
diğiniz reyden dolayı pişmanlık duyacak, 

^ gönlünüzde vicdan azabı çekeceksiniz; 
böylece bu dünyada, hem gözünüz, hem 
kulağınız hem de gönlünüz sorumlulu-
ğunuzun bedelini ödeyecek. 

"Bilmediğin şeyin ardına düşme" ilke-
si, bulanık propagandaya, dedikodu ve 
gıybete, zan ile karar vermeye mani ol-
ması açısından da önemlidir. Tarihte na-
zilerin, komünistlerin, İngilizlerin; günü-

,müzde, CIA'nin MOSSAD'm son derece 
başarılı bir şekilde kullandıkları; "fısıltı 
gazetesi", "bulanık propaganda"nm yap-

- tığı tahribat hafızalardan silinmiş değil-
dir: . 

Onun için "bUınediğin şeyin peşine düş-
me". • . 

Kime ve nereye hizmet ettiği ilk bakış-
ta anlaşılamayan pekçok haber örneğini 
hergün medyada bulabilirsiniz. Beşine^ 
kolun birçok malzemesini farkına varma-
dan alıp kullanabilir, onun amacına hiz-
met edebilirsiniz. ' • 

"Ydlardan beri Fransızlara yalan söylen-
di, hala da aldatılıyorlar. Onlar yanlış haber 
ve yanlış yorum .mengenesinde sıkıştırıldı-
lar... 

Dışardan düşmanların yönettikleri oyun 
ince ve şeytancaydı, fakat bu oyuna içeride 
paraları üzerine titreyenler, iktidara susayan-
lar, bütün çekemezler, kıskançlar, yeteneksiz-
ler ve alçaklar kapıldılar... 

Bu iilke yıkıcılarının kullandıkları başlıca 
silah, basın oldu. Demokratik bir rejimde ba-
sın yalan söylerse rejim de ölüme mahkum 
olur. Çünkü egemenliğe sahipj)lan millet 
eğer doğru haber alamazsa egemenliğini öz-
gürce kullanamaz. Nitekim, Fransız basını 
baştan başa o zamana kadar görülmemiş, an-
cak yenilginin açığa vurduğu bir rezalet de-
recesine ulaşmıştı... 

Politikacılar bu basına bağlıydılar ve yer-
lerinde onun evetiyle, mevkilerinde tutunabi-
liyorlardı. Yönetim mekanizması gazetelerin 
lütuf ya da kinciliğine bağlanmıştı; ordu bile 
gazetelerin eleştiri ve övgülerinin esiriydi." 
(9) ~ • 

Onun için hilmediğin şeyin peşine" düş-
me. 

Seçim zamanlarında bir sürü dosya-
nın piyasaya sürüldüğünii, savcıların ha-
rekete geçtiğini görürsünüz. Türkiye'nin 
önünde, "Beyaz bir sayfa" "Ak bir dev-
rim" döneminin başladığını sanabilirsi-
niz. Seçimle beraber bunların kapanıp 
yeni bir seçim dönemine kadar raflara 
kaldırıldığım hep görmüşsünüz, b u sis-

. tem varoldukça hep göreceksiniz de. 
"Şeffaf Türkiye" diyenlerin, Türki-

ye'yi nasıl karanlık bıraktıklarına, "konu-
şan Türkiye" diyenlerin, Türkiye'yi nasıl 
susturduklarına şahit değil miyiz? 

Onun için, "Bilmediğin şeyin ardına 
düşme." 

Onun için yalnız gerçeklerin konuşul-
duğu, yalnız yapılabilecek olanların va-
ad edildiği yeni bir sistem gerekli değil 
mi? 

Allah'ıri Yolunu Engellemek 

Hz.Adem'le İblis arasında başlayan ve 
kıyamete kadar sürecek olan bir mü-
cadele; Allah'ın yolunda olma-olmama 
mücadelesi, Hakla-Batıl'ın kavgası, ka-
ranhkla-aydınhğın, zulmetle-nurun kav-
gası.- ^ . 

Bu kavga dün vardı, bugün de var, 
yarın da var olacak. Ne insan hakları bil-
dirgesi, ne Helsinki, ne Paris sözleşmesi, 
ne de laikliğin en yaldızlı tanımı ve tasvi-
ri bu gerçeği gizleyemez. Irak'a, Soma-
li'ye tüm dünyayı seferber edip gidenler; 
Bosna'da susuyorlarsa, Çeçenistan'da su-
suyorlarsa, Azerbaycan'da susuyorlarsa, 
Kıbrıs'ta, Cezayir'de, Batı Trakya'da su-
suyorlarsa sebebi budur. 

Kötü olarak 
nitelendirilen, 
yalnızca bireyle-
rin insanları Al-
lah'ın yolundan 
alıkoyması olayı 
değil; aynı za-
manda, Allah'a 
giden yolu tıka-
yan sistemler-
dir. 



Yeri ve zamanı 
geldiğinde ABD 

diktatörlüğü 
yıkılacak. Yeri 

ve zamanı gel-
diğinde diğer 

diktatörlükler 
de. Bek-

. leyeceğiz ve 
göreceğiz. 

"...(Müşrikler) İnsanları O'nun yolundan 
alıkoydular. Gerçekten yapmakta oldukları 
şeyler ne kötüdür. Onlar bir mü'min hak-
kında ne ahid tanırlar ne de andlaşma. 
Çünkü onlar saldırgaııİarın kendileridir." 
[9Tevbe9-101 

Evet "onlar müminler hakkmda ne 
ahid tanırlar, na da andlaşma." .Bosna'da-
ki Birleşmiş Milletler askerlerinin kontro-
lü altında olan ve güvenli bölge olarak 
ilan edilen yerler nasıl da bir kalemde 
Sırplara teslim edildi. Evet "onlar ne ahid 
tanır ne de andlaşma." 

Bütün bu uluslararası kuruluşlar, öz-
de gayri müslim topluluklann oluşturdu-
ğu ve hakim olduğu kuruluşlardır. Yuka-
rıdaki ayet kapsamında bakıldığında dav-
ranışları anormal değildir. Ya halkı müs-
lüman olan veya olduğu iddia edilen ül-
ke yönetimleri ne yapıyorlar? 

"Çünkü, onlar (münafıklar) yeminlerini 
kalkan yapıp insanları Allah'ın yolundan 
saptırdılar. Gerçekten onların yaptıkları 
ne kötüdür! 

Bunun sebebi, onların önce iman edip 
sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri 
mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. 

Onları gördüğün zaman kalıplarî" ho-
şuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinler-
sin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütük-
lerdir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine 

. sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sa-
kın. Allah onları kahretsin! Nasıl olup da 
döndürülüyorlar? [63 Münafıkun 2-4] 

Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ın 
yolu üzerine tuzaklar kurmak hem müş-
rik, hem de münafıklar için bir alışkanlık-
tır. Onun için Hafız: 

"Ben artık yabancılardan sızlanmayayım. 
Çünkü bana ne yaptıysa tanışlar yaptı" 
demiştir. 
Kötü olarak nitelendirilen, yalnızca 

bireylerin insanları Allah'ın yolundan 
alıkoyması olayı değil; aynı zamanda, Al-
lah'a giden yolu tıkayan sistemlerdir. Al-
lah'a giden yolu tıkayan, engelleyen, 
mayınlayan sistemin adı ne olursa olsun, 
yönetenler ne söylerse söylesinler, ne 
vaad ederlerse etsinler o sistem kötüdür. 
Yeri ve zamanı geldiğinde de yok olacak-
tır: 

"Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük tas-
lamak ve kötü hileli düzenler kurmak is-
tiyorlar. Halbuki.kötü tuzak, düzensahibin-
den başkasını kuşatmaz. Onlar öncekilerin 

başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? 
Allah'ın kanununda ne bir değişme bulur-
sun; ne de Allah'ın kanununda bir sapma 
bulursun." [35 Fatır 43] 

"Eğer Allah, yaptıkları yüzünden in-
sanları (hemen) cezalandtrsdydf, yer-
yüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. 
Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye 
kadar erteliyor. Vakitleri gelince, gerekeni 
yapar. Zira Allah, kullarını görmektedir." 
[35Fatır45] 

Benzer ifadeler 40 Mümin 45'de geç-
mektedir ve Firavun kavminin yok ol-
duğu belirtilmektedir. 

Yeri ve zamanı geldi. Şah diktatör-
lüğü yıkıldı. Yeri ve zamanı geldi Sovyet 
diktatörlüğü yıkıldı. Yeri ve zaıhanı gel-
diğinde ABD diktatörlüğü yıkılacak. Yeri 
ve zamanı geldiğinde diğer diktatörlük-
ler de. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. 

Buradaki bekleyip görme ile, bağdaş 
kurup oturma kastedilmiyor. Allah'ın 
i lahi sünnet i , "gerekli mücade ley i" 
yapanlar la gerçekleşir . Kim gerekli 
mücadeleyi veriyorsa diktatörlükleri yık-
ma şerefini Allah onlara nasip edecektir. 
Allah müminlerden, zalimlerin yanında 
değil karşısında olmasını istemektedir. 
Zalimlerin dost, sırdaş edinilmesini kötü 
bir davranış olarak nitelendirmektedir: 

"Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir 
topluluğu dost (veli) edinenleri görmedin 
mi? Onlar ne sizdendirler, ne de onlar-
dan. bilerek yalan yere yemin ediyorlar." 

"Allah onlara çetin bir azap hazırlamış-
tır. Gerçekten onların yaptıkları şey çok 
kötüdür." 

"Onlar yeminlerini kalkan yapıp Al-
lah 'ın yolundan alıkoydular. İşte onlara al-
çaltıcı bir azap vardır." [58 Mücadele 14-
16] 

Böyle kimselerin "dost ve sırdaş" 
edinilmemesi, "sevilmemesi", onlara 
güveni lmemesi gerekt iğini , onlar ın 
"ki tabın tümüne inanmad ık l a r ım" , 
"kalplerinde sakladıkları düşmanlığın 
dışa vurandan çok daha fazla olduğunu" 
bize bildiren 3 Al-i imran 118-120 ayet-
lerinin bu noktada hatırlanması yararlı 
olacaktır. 

Bu arada Ufuk Güldemir ' in Çevik 
Kuvvetin Gölgesinde Türkiye kitabında, 
ABD yetkililerinin "3.dünya ülkeleri 
denen ülkelerde "iş başına getirdikler 
l iderler in bir m ü d d e t sonra "millici 



lider" olmalarından şikayet ettiklerini de 
hatırlamakta yarar vardır. 

Efendilerin işbirlikçilerden şikayet et-
mesi, ne kadar ilginç değil mi? Efen-
dilerine yaranamayan işbirlikçilerin her 
seferinde "bizim çocuklar" aracılığıyla ' 
alaşağı edilmesi, ne kadar ilginç değil mi? 

Çok ilginçtir; çünkü, ilahi sünnet 
.tecelli etmektedir 

"Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük tas-
lamak ve kötü hileli düzen kurmak istiyorlar. 
Oysa KÖTÜ-HİLELİ TUZAK-DÚZEN . 
sahibinden başkasını kuşatmaz." [35 Fatır 
43) " . . • 

Şimdi de aşağıdaki satırları, hiçbir 
yorum yapmadan okuyalım: 
. "Geçenlerde CIA başkaîıı Türkiye'yi 

ziyaret ediyor. Çill^r'e "Güneydoğu'da 
siyasal çözümden" bahsettiğinde, posta 
gazetesindeki iddiaya göre, Çiller '-'tek başına 
iktidar karşılığında" buna ses çıkarmıyor. 
Yani Amerika Çiller'i gelecek yd tek başına -
iktidar için destekliyor. Çiller de Güney-
doğu'da bir çözüme yöneleceğinin ipuçlarını 
veriyor. 

Hasır altında bekleyen TOBB raporu işte 
bu sırada patlıyor. Raporun özünde "Güney-
doğu'da siyasal çözüm" görüşü ağır basıyor. 
Raporun gürültüsü yatışmadan, Amerika iki 
Kürt lideri Dublin'de buluşturuyor. Bunların 
tümü tesadüf olamaz. :. 

... Ancak, şu nokta var. Arka arkaya ^ 
gözlenen gelişmelerin Dublin'de vardığı 
aşama sonrasında, TOBB raporu "belli bir 
çözümü. Amerikan mandasında topluma sun-
manın aracı" gibi sırıtıyor"(ÎO) 

Okyanus ötesinin onayı ve desteği ile 
ne pahasına olursa- olsun iktidar arayan-
lara Kemal Paşazade'nin şu dörtlüğünü 
hatırlatalım: 

"Kısmetindir gezdiren yer yer seni 
. Göğe çıksan akibet yer yer seni 
Hem ânınçün aña derler aña yer 
Âdemi evvel kendi besler, kendi yer! 

» • • -

"Kötü tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini • 
yere g'eçirmeyeceğinden veya kendilerine 
bilemeyecekleri bir yerden azabın gel-

miyeceğinden emin mi oldular." [16 nahi 
45). . 

İşte bunun için Allah, "bilmediğimiz 
şeyin ardına düşmeyi ve onu savun-
mayı" "kötü" olarak nitelendirmiştir. 

İşte bunun için Allah, "siz'den ol-
mayanları dost, sırdaş edinmeyin", "on-
ları sevmeyin" "onlar uğ runda 
birbirinizle didişmeyin, kavga etmeyin", 
"onlara destek olmayın" demiş ve bun-
ları "kötü" olarak nitelemiştir. Bütün 
bunlar, toplumsal kirlenmenin bir ölçüsü 
değil midir? 

, Mevlana ne güzel söylemiş. 
"Körlerden ne ekip biçme, ne bayındırlaş-

tırma 
Ne ticaret ve ne de başkaca yarar 

umulur." 
Bizim körlere ithaf olunur! 
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SİZ hâlâ paşaların anayasasını: mı 
kullanıyorsunuz? 
Rıfat Küçük 

' Bir sabah uyandık ki medya 
zafer çığhklan atıyor. 

, "Bravo Meclis'e! (Zaman ve 
Milliyet) 

Özlediğimiz Tablo! (Hürri-
yet) 

Tarih Yazıldı! (Sabah) 
Yı l la rdan 1995,- a y l a r d a n 

Temmuz , günlerden pazartesi: 
24 Temmuz 1995.. 

Meclis ne yapmıştı da bu öv-
güleri haketmişti? 

"Cumhur iye t ta r ih inde ilk 
defa siviller askerlerin yaptığı 
Anayasa'da önemli değişiklikler 
gerçekleştir"mişti. "Böylece Av-
rupa ve Gümrük Birliği yolunda 
büyük bir engel aşıF'mıştı. (Sa-
bah, 24.7.95) 

"TBMM yıllardır hasret kal-
dığımız bir uzlaşma tablosu ser-
gile"miş, "ve Anayasa 'nın de-
mokratik olmayan pekçok mad-
desini, 360 oy gibi ezici bir ço-
ğunlukla değiştir"mişti. (Hürri-
yet, 24.7.95) 

Sabaha karşı saat 04.00'e ka-
dar devam eden görüşmelerde 
RP dışındaki bütün milletvekille-
ri "evet" oyu kullanmış, "daha 
fazla demokrasi için böyle bir it-

• tifak oluşturan milletvekillerinin 
bu tavn alkışlarla karşılan"mış. 

"alkışlar dakikalarca sür"müş, 
"bu tablo karşısında çoğu kişinin 
gözleri yaşar"mıştı. Güya "böy-
lece 1876'dâ ilan edilen Kanun-ı 
Esasi'den bu yana geçen 119 yıl; 
İlk Anayasa tarihimizde ilk kez 
Parlamento'da böylesine bir uz-
laşma ile Anayasa değiştirilmiş" 
oluyordu. "Daha Önce ANAP da 
82 Anayasası'nı değiştirmiş, an-
cak bu , uz l a şma ile deği l , 
ANAP'ın kendi sayısı ile gerçek-
leşmişti." (Hürriyet, 24.7.1995) 

Ş i m d i ar t ık Çiller Refah ' ı " 
mağlup, milleti galip ilan edebi-
lirdi. Sanki milletle mücadelesi 
olan, kendi le r i deği l de Re-
fah'mış gibi, ya da Refah milletin 
karşısmdaymış gibi, veyahut da 
Refah milletin bir parçası değil-
miş gibi..! ^ 

Sonucun alınmasından sonra 
Çiller, Yılmaz ve Çetin birbirleri-
ni coşkuyla kutluyorlar. Liderle-
rinin içten bir biçimde kucaklaş-
malarını izleyen milletvekillerini 
de Sevince boğuyorlardı. Bu tablo 
yıllardır (herhalde medya patron-
larının ve sınırlı sayıdaki çıkar 
çevresinin) özlediği tabloydu. 

- Bülent Ecevit'in ise keyfine — 
diyecek yoktu. Çünkü ona göre 
eksik de olsa sivil Anayasa deği-

şikliği sevindirici"ydi. Üstelik 
bu, düpedüz laikliğin zaferiydi. 
RP de kendine göre mücadele 
vermiş, ama sonuçta yenilgiye 
uğramıştı. (Hürriyet, 24.7.1995) 

Meclis ikmalde geçmişti, ama 
laiklik'de pekişmişti. (İsmet So-
lak, Hürriyet, 24.7.1995) 

Meclis kendisini aklamıştl . 
"Olmaz... Bu Meclis Anayasa de-
ğişikliklerini beceremez. Yine 
yüzüne gözüne bulaştırır." deni-
len Meclis mucize yaratmışt ı . 
"Hiçbir iş yapmaz denilen Mec-
lis'in milletvekilleri olağanüstü 
performans göstermişlerdi. (Tu-
fan Gürenç, Hürriyet, 24.7.1995) 

"Demejc istenirce olabiliyor-
muş; İstenirse, sabaha kadar ça-

J ı ş m a k mümkünmüş . İstenirse 
siviller de Anayasa'yı değiştire-
biliyormuş." (Yavuz Donat, Mil-
liyet, 24.7.1995) 

"Meclis Kanalı, Pazar sabaha 
karşı saat 3.45'e kadar gerçek bir 
demokrasi şöleninin naklen ya-
yınını" yapmıştı. "Pazar günü-
nün ilk ışıkları yurdumuzu ay-
dınlatmadan birkaç saat önce bu 
güzellik yüreklerimizi ve gelece-
ğimizi aydınla"tıyordu. "Millet 
Meclisi bu yaz, hak edilmiş bir 
tatil yapacak"tı. "Güvenmek ve 



ümi t v e r m e k 
ne k a d a r gü-
z e l " d i . ( G ü n -
gör Mengi, Sa-
bah; 24.7.1995) 

Bu s ö z d e 
" d e m o k r a s i 
destam"na sa-
dece içerideki 
Batıcı azınl ık 

^ sevinç çığhkla-
n a tmıyordu ; 
onlar ın Batılı 
dost ve hami-
leri de m e m -
nun iye t l e r in i 
dile getiriyor-
lardı. Avrupa 
Birliği Kömis-
y o n u - , 
TBMM'den ge-
çen Anayasa . 
değişiklikleri konusunda "bu ge-
lişmenin cesaret verici bir işaret 

' o l d u ğ u n u " b i ld i r iyor v e 
TBMM'yi ku t luyordu . Avrupa 
Konseyi Genel Sekreter i 'nden 
Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın 
sözcüsüne kadar pek çok Batıh 

" çevre tebriklerini iletiyordu. Tür-
kiye iyi (!) yoldaydı . Gümrük 
Birliği'ne alınabilmesi için önem-
li bir adım (!) atmıştı. - ' 

Ancak bu son kutlamalar bi-
ze ilginç bir tarihi anektodu ha-
tırlıyordu. Kanun-i Esasi adıyla 
ilk defa anayasan ın yapı ldığı 

"1870'li yıllarda da benzer şekilde 
Kep Batılı devletlerin rızası göze-
tilmişti. Daha doğrusu, ilk Ana-
yasa bile Batılıların desteğini ala-
bilmek maksadıyla yapılmıştı. 
Kanun-i Esasi'yle birlikte İngilte-
re ve Fransa'nın Rusya'ya karşı 
Osman l ıya yai 'dım edeceği 
umulmuş, ancak beklentiler boşa 
çıkmıştı. Ne ilginç bir tesadüftü. 
Geçen zaman için sanki değişen 

t: 

pek fazla birşey olmamıştı. 
Osjnanlı devletinin çatırdadı-

ğı yıllarda büyük umutlarla ilan 
edilen Kanun-ı Esasi nasıl sadra 
şifa olamadıysâ, zafer çığlıkları-
na karışan Bu son değişiklik de 
ülkenin gerçek hiçbir problemini 
çözemeyecekti 

Bu bir aldatmacaydı. Mehmet 
Ocaktan'm tabiriyle bir "sivil al-
datmaca"ydı.(Y.Şafak, 24.7.1995) 

. Anayasada köklü ve dişe do-
kunur hiçbir değişiklik .gerçek-
leşmemişti. Ülkenin, siyasal ve 
toplumsal sistemin önünü tıka-
yan maddele r d o k u n u l m a d a n 
kalmıştı. 

. Medya,"^ Meclis'i, Askeri dar-
belerin izini sil(e)mediği için, 12 
Eylül darbecilerinin dokunul -
mazlıklarını kaldırmadığı için mi 
alkışlıyordu? 

Müslüman Türkiye halkının 
inançlarına konan ipoteği kaldır-
madığı için mi, bu anlamda 24. 
maddeyi söz konusu bile etme-

- v ^ ^ ^ 

diği için mi alkışlıyordu? 
Yoksa devlet memurlar ının 

yıllardır sokaklarda dile getirdiği 
sendikal haklar talebi yerine ge-
tirilmediği, "toplu görüşme" ya-
pabilme gibi aldatmacalarla avu-
tulma yoluna gidildiği için mi? 

• Velhasıl, paşaların anayasası-
na hakikatte pek dokunmadığı 
için mi? - - . t 

TBMM'nin 1 Eylül yerine 1 
Ekim'de toplanması, milletvekiH 
sayısının 450'den 550'ye çıkarıl-
ması, milletvekillerinin mensubu 
bulundukları partilerden istifala-
rının kolaylaştînlması ile demok-
ratikleşmenin ne ilgisi vardı? .. 

Hiçbir tavsiye kararı hükü-
metçe geri çevrilemeyen bir Milli 
Güvenlik Kurulu'nun varolduğu 
bir ülkede, atanmışların seçilmiş-
lere üstün olduğu, hatta onların 
sözde otoriteleriyle alay ettikleri 
bir ülkede hangi hukuk devletin-
den, demokrasiden, demokratik 
anayasadan bahsedilebilirdi? 



Malezya'da İslam 
Dr. Muhammed Nur Manuty 

Malezya, sosyal ve kültürel 
plüralizm fenomenini örnekle-
mektedir. Ve pek çok gözlemci-
ye göre dünyadaki diğer plüral 
toplumlardan daha kompleks 
bir yapıya sahiptir. 

Bu tebliğimizde kısaca Ma-
lezya'mn ne ölçüde sosyo-poli- . 
tik alternatif bir model geliştir-
diğini- geliştirebildiğini geliş-
tirmekte olduğunu- ve modelin 
mevcut sistemi aşıp aşamadığı-
nı tartışacağız. 

Politik sistem: Malezya'nın 
1957'deki bağımsızlığından be-
ri politikacılar politik istikrarı 
ve etnik- dini harmoniyi oluş-
turmaya çalışıyorlar. Mevcut 
politik görüntünün dikkat çeki-
ci' öze l l iğ i hükümette gücü 
paylaşan- ırk temeline dayalı 
partilerin - UMNO (Hüküme-, 
tin büyük ortağı Malay Partisi, 
MCA (Malay Çin Derneği) , 
MÎC (Malay Hindu Kongresi) 
Grekon, SUPP ve diğer küçük 
partileri anlamamızdır. Malay-
lar nüfusun % 53'ünü oluştur-
malarına rağmen ülke yöneti-
minde dominanttırlar. R.K Va-
sil'e göre (Malezya'da plural 
toplum, 1971, Londra) Malay-

lann ülkenin siyasi liderliği ile 
ülke politikalannda ve hükü-
metlerinde önemli roller elde' 
etmelerinin dört önemli sebebi 
var. 

1- Tarihi: İngilizlerden önce 
Malay yarımadası 9 bağımsız 
Malay sultanlığı tarafından yö-
netilmekteydi. Sömürgecilik 
statükoda radikal değişmelerle 
sonuçlanmadı 

2- 1948 Malay - İngiliz an-
laşmasında sultanların statülü 
reddedilmedi. Bu, Malaylann 
ülkenin asıl halkı olmalarının 
onaylanması açısından açık bir 
zaferdi. 

3- Ülkenin bağımsızlığı için 
ilk hareket Malaylardan gel--
mişti. 

4- Malay olmayan halkların 
politik ayrılıkları 

Dr. Chandra Muzaffer Siya-
set bilimci ve sosyal activist, 
Malezya toplumunda tolerans 
1994, Kuala Lumpur) Malez-
ya'nın politik eşsizliğini tole-
rans kavramı ile açıklıyor. 
1969'daki etnik ayaklanmalar-
dan sonra UMNO ve toplumun 
önemli bir kesimi Malay ve 
Malay olmayanlar arasındaki 

ekonomik dengesizliği farketti-
1er. Malaylar ülkenin ekonomik 
refahım geliştirerek kudretleri-
ni artırdılar böylece Malaylann 
ülkenin ekonomik sektör-
lerindeki rolleri de arttı. Bu 
gelişmeler Malay olmayanların 
politik rollerini ve ekonomik 
pozisyonlarını olumsuz yönde 
etkiledi. Federal Kabinenin 25 
Bakanından 8'i Malay olmayan 
halklardandır. Kamu hizmetle-
rinde ve devlet dairelerinde de 
dikkat çekici bir gayri Malay 
katılımı vardır. 

Malezya toplumu dini har-
moniye devamlı hoşgörü ile 
bakmıştır. (Müslüman, Hindu, 
Budist , Hırist iyan) İrlanda, 
Lübnan, Hindistan, Srilanka ve 
Bosna trajedisinde görüldüğü 
üzere Malezya tarihinde kanh 
bir dini çatışma olmamıştır. İs-
lamm resmi din olmasına rağ-
men anayasa bütün Malezyalı-
ların dini uygulamalarında ser-
bestliklerini teminat altına alır. 

Dini hoşgörü siyasi istikrar 
ve ekonomik refahın olmazsa 
olmazıdır. Başkanlığa bağlı 
i k i m (Malezya İslami Anlayış 
Enstitüsü'nün kuruluşu Malez-



ya hükümetinin dini anlayış 
, için diğer bir taahhüdüdür. Ga-" 

, yesi ülkede ve ülke dışında 
müslümanlar ve diğer dinler-
den olanlar arasında köprüler 
kurmak olan IKIM gayri müs-
lim liderler tarafından da des-
teklenmekte diyor kuruluşun 
başkanı Abdülhamit Ahmet 
Sarji (Dini farklılıklardan ziya-
de benzerlikleri tanıma, 1993) 

Irkı entegrasyon konteksin-
de sosyal harmony açıkça geniş 
bir tolerans delili göstermekte-
dir. Hakikat şudur ki Malez-^ 
ya'da etnisite dünyanın diğer ~ 
yerlerinde olan etnik gruplar 
arasında dikey bölünmenin ri-
jitliği ile özdeş değildir. 

Son yıllarda Malezya'nın 
sosyo- politik düzeni yurt için-
den ve-yurt dışından pek çok 

dslamcıyı cezb etmektedir. 
PAS'm aksine (Pan Malezyan 
îslami Siyaset Partisi)ABİM 
(önde gelen İslami teşkilatlar-
dan biri) hali hazırdaki sosyo- -
politik-sistemin Malaylar için 
en iyi seçenek olduğunu söylü-
yor ABİM Malezya'yı müslü-
man dünyada şumullu bir din 
olarak islami öği%tileri yei-ine 
getiren, uygulayan ülkelerden 
biri olarak hulasa ediyor. 
ABİM 'e göre Malezya mirası-
nın^ temel bileşenlerinin'göster-
geleri; insanların hiç bir korku-
ya ve endişeye kapılmadan fi- -
kirlerini serbestçe ifade edebil-
meleri: hiç bir kanlı vakanın ol-
madığı seçimle gelen demokra-
tik bir hükümetin varlığı, insan 
-haklan hususunda hiç bir zor-
balığın olmaması ve dinde öz-
gürlüktür. Malezya'nın sosyo 

politik sistemindeki karmaşık-
lık siyasilerin yeni düşünce ve 
metodlar uygulamalanna engel 
teşkil etmez. 

Sıddık Fazıl (ABİM 'in eski 
_başkam 1982- 91) Malezya şart-
larında şer'i siyasetin uygula-
malannm doğrulanması gerek-
tiğini söylüyor. Malezya'da, hiç 
bir grup gücü paylaşma ilkesi 
doğrultusunda diğerleriyle bir-
leşmeden ülkeyi yönetemez. 
Nitekim gayri müslimler de 
kendilerini Malezya'nın bağım-
sız kurucuları hissetmektedir-
ler. Sıddık Fazıl kafir zımni 
kavramını kabul etmiyor- Ma-
lay olamayan halkın mevcut 
statüleriyle uyuşmadığı için-
Malezya'nın sosyo- politik al-
ternatif modelleri dinamik 
maslahat nosyonu ve Kur'an ve 
sünnete çelişkili gözükmemek-
tedir. Mega- Trend globalizati-
on meydan okumalarına ek 
olarak yeni yeni sanayileşen bir 
ülke statüsüne çıkmakta olan 
Malezya için maslahat çok uy-
gun düşmektedir." 

Malezya'nın Gelişme Nos-
yonu Başbakan Dr. Muhathir 
Muhammed tarafından beyan 
edilen 2020 vizyonunda şöyle 
denilmekte. 

"Nihai hedef 2020'de tama-
men gelişmiş bir Malezya'dır. 
Biz kendimiz gelişmiş bir ülke 
olmalıyız. Malezya yalnızca 
ekonomik bakımdan gelişmiş 
olmamalı; ekonomik, politik, 
sosyal, psikolojik kültürel bü-
tün boyutlarda gel işmiş bir 
millet olmalı... 
- Körükörüne batılı gelişme 
nosyonu'taklidini reddedip 

kendi biricik kimliğine sahip 
çıkarak. Başbakan kapsamlı ge-
lişme için 9 önemli stratejik ka-
rannı şu şekilde açıklıyor: 

1- Ulusal birliği ve ulusal 
entegrasyonu kurmak. " 

2- Psikolojik liberasyonu ba-
şarmak, kendine güveni sağla-
mak ve erdemi aramak. 

3- Mutabakat ve ahlak te-
melli olgun bir demokratik 
toplum geliştirmek. 

4- Tamamen manevi ve ah-
laki toplum kurmak. 

5- Olgun, liberal ve hoşgö-
rülü bir toplum kurmak 

6- Bilimsel ve gelişmiş bir 
toplum kurmak. 

7- Güçlü bir aile sistemi te-
meline oturtulmuş ihtimamlı 
toplum ve kültür. 

8- Ekonomik olarak adil bir 
toplum temeli. 

9- Müreffeh bir toplum- ta-
mamen rekabete dayalı,, dina-
mik, güçlü ve esnek ekonomi. 

İkinci olarak refah dağılımı 
disribütif adalet kavramıyla 
yorumlanmaktadır. Başbakan 
geçenlerde bütün etnik gruplar 
için ulusal yatırım formasyo-
nunu deklare etti. Ve bu toplu-
mun her kesiminde yansıması-
nı buldu. Malezyalı yöneticiler 
her zaman halka "güçlendiril-
miş ahlaki ekonomik kültürü"^ 
kavramını hatırlatırlar. Ülkede 
"O" enflasyon kampanyası baş-
latılmıştır. Maliye bakanı Dr. 
Afüfiddin Ömer bu yılın ilk 
çeyreğinde enflasyon oranının 
% 3.3 olarak açıkladı ve bu da 
"O" enf lasyon hedef ini 
yakalayabileceğimizi gös-
teriyor. 



Alıntı ve değimler.. 
Haz. İlhan Gündoğdu-Savaş Yayh 

I • 

Demokrasi, İslam'm Aracı 
Olabilirini? 
İslami mücadeleyi, İslam dışı bir 
düzleme (mesela demokrasi düzle-
mine) yerleştirerek İslami bir hedefe 
varmak isteyenler, bu durumlarıyla 
tuzağa yakalanmış olurlar, fakat tu-
zağa yakalandıklarını farkctmczler; 
böyle bir tuzağı kabul de' etmek is-
temezler. Tuzağı kabul etmedikleri, 
demokrasiyi tevil etmeye çalışmala-
rı noktasında kendini gösteriyor. 
Çünkü onlara göre demokrasi, neti-
ce itibariyle "bir amaç değil, bir 
araçtır." 

Demokrasiye araç olma değeri 
izafe etmek, onu sübjektif bir çıka-
nn ve gene sübjektif bir yararın is-
lerleri doğrultusunda kullanma ni-
yetini içinde taşır. Bu durumsa, 
böyle bir niyet taşıyan kimseyi ken-
di kısır döngüsünün içine düşürür. 
Çünkü sözkonusu çıkar-ve yarar 
faktörü hürriyeti bağlayıcı bir rol 

,oynar. Böylece insan sürekli biçim-
de, içinde bulunduğu duruma bağlı 
kalır. 

Kaldı ki, sadece araç olma değe-, 
ri izafe jBdilen bir kurumun (yani bir 
bakıma süfli görülen bir şeyin) 
amaç olarak değer yüklediğin (yani 
bir bakıma kutsal saydığın) bir he-
defin hizmetine nasıl koşulacağı ay-

_n bir soru konusu teşkil eder. 
Kullanılan araç, ona nasıl bir de-

ğer izafe ediliyorsa, onu kullananı 
ancak o değerin sınırları içinde ka-
lan bir yere götürebilir. Bu fikri şöy-
le de ifade etmeyi deneyebiliriz. 

' Yüksek değer izafe edilen bir amaca 
gene yüksek değer taşıyan bir araç-' 
la ulaşılabilir. Böylece amaçla araç 
arasında kurulabilecek bir meşru-
iyet ilişkisini delil getirmiş oluyo-
ruz. Bu suretle de takiyycli, muva-
zaalı, fırsatçı vb. her türlü kapkaççı. 

kurnazlık gerektiren, oportünist * 
yöntemi dışlamış oluyoruz. Ve ken-
dimizi dışlamış oluyoruz. Ve kcndi-
'mizi İslam'm kendi halis yöntemiy-
le başbaşa bırakmış oluyoruz. 

İslami bir hedefe ulaşmada de-
mokrasinin araç olarak kullanılma-
sında içine düşülen tuzağın farke-
dilmcyişindc, içinde bulunulan du-
rumun hasıl ettiği bilinç körleşmesi-
nin payını da hesaba katmalı. Bir 
defa demokrasi ile yola çıkmaya ka-
rar verdikten sonra, demokrasinin 
gerektirdiği kurumlar karşısında ta-
lepkar olmak sonucu ortaya çıkar. 
İslamdışı düzen (yani küfür düzeni) 
cuma namazı vaktini, bayram gün-
lerini kendi uyruğu olarak yaşayan 
müslümanlara tatil olarak vermi-
yorsa, bu durumda, müslümanlarıfe' ' 
lideri durumunda olanlar bu tatille-
rin arkasına düşer. Veya kanunlar- ' 
da müslümanlar için kısıtlayıcı baş-
ka hükümler varsa, bu hükümlerin 
kaldırılması çabası içine "girilir. Bu . 
çabalar başarıya ulaşsa bir türlü, 
akim kalsa başka bir türlü bilinç 
körleşmesine maruz kalınır. Başarı 
elde edilirse, rejimin sahipleri, müs-
lümanlara: "Daha ne istiyorsunuz? 
İstediğiniz her şeyi elde etmediniz 
mi?" itirazı ve defi ile karşı çıkarlar. 
Başarı elde edilemediği zaman da, 
müslümanlarm hedefi, küfür düze-
ni içinde cuma namazı vakitlerinde 
tatil elde etmekten ibaretmiş gibi 
görünen bir sonuca dönüşür. Her 
iki durumda da asıl hedef gözden 
kaybolur; onun yerine düzmece 
hedefler geçer ve düzmece bir 
mücadele yürütülür. Böylece ken-
disini gerçek bir mücadelenin için-

. de sananlar aldanmalarıyla başbaşa 
kalırlar. 

A.Cnffar Taşkın Y.Şafak, 1 Tem-
muz 1995 

İnsan hakları komisyonu başkanı -
Sabri Yavuz: 

"Başörtüsü İnsan Haklarına 
Girmez" 
Din karşıtlığı yüzünden son seçim-
lerde büyük hezimete uğrayan 
CHP'nin tavrında değişiklik yok. 

Gümüşhane Baro Başkanı Alı 
Günday'ın başörtülü avukatlar 
üzerinde uyguladığı baskıyı incele-
yen İnsan Hakları Komisyonu Baş-
kanı Sabri Yavuz, "Başörtülülere 
uygulanan baskılar bizim ilgi alanı-
mıza girnıez" dedi. 

Gümüşhane Barosu avukatla-
rından Güller Yıldız ve Derya Nur 
"Şımşek'in baro terörüyle karşı karşı-
. ya kalmalarından sonra İnsan Hak-
ları Komisyonu'na yaptıkları başvu-
ru reddedildi. 

Avukat Güller Yıldız'a bir ceva-
bi yazı gönderen komisyon Başkam 
ve CHP Kırşehir milletvekili Sabri 
Yavuz, bu konuda bütün yetkinin 
Baroya ait olduğunu ve İnsan Hak-
ları Komisyonu Başkanı olarak ba-
şörtüsü zulmüyle ilgilenmesinin 
mümkün olm^ığını söyledi: Ya-
vuz, mağdur avukatlara "Mahke-
meye başvurun" tavsiyesinde bu-

• lundu. 
Akit, 7 Haziran 1995 

Ne Mozayiği Ulan? 
MHP lideri Alpaslan Türkcş, İnsan 
haklarından bahsedenlerin PKK 
katliamları karşıfeında sessiz kaldı-
ğını öne sürdü. Türkeş, "katliamda 
ölen çocukların insan hakları yok 
mu? Bazılan "Türkiye pırıl pırıl mo-
zaiktir" âiyor. Ne mozayiği ulan? 
Kimi çevreler "Kürt gerçeğini tanı-
yacağız" diyor. Yediği naneye bak. 
Sen önce Türk gerçeğini tanı" dedi. 

Milliyet, 13 Haziran 1995 • . 



Yazarlar Da Tarifeye Bağlandı 
Türkiye Yazarlar Sendikası, üyeleri-
nin sendika aracıhğıyla katılacağı 
tüm konferans, panel, açıkoturum 
gibi etkinliklerden ücret alacak. 

TYS'nin bu yıl için belirlediği 
ücretlerin yüzde 20'si'sendikaya ba-
ğış olacak, geri kalanı yazara ödene-
cek. Yazarların, bulundukları kent-
ler dışındaki tüm etkinlikler yol, ye-
mek, otel ücretleri a)n:ıca peşin ola-
rak talep edilecek ya ela organizas-
yonu yapan kuruluş; talep doğrul-
tusunda gerekli rezervasyonu yapa-
cak. 

TYS'nin bel i r lediği ücret ler 
şöyle: ' 
Konferans ve seminerler 
(90-120 dakika) ' 6.0OO.OÖO 
Okuma ve söyleşi 
(60 dakikaya kadar). . . 4.000.000 
(60-120 dakika) . . . . . 6.000.000 
Yemekli toplantı 
(120 dakika) . . . . . . 6.000.000 
Televizyonda panel 
(3P-60 dakika) . . . . . . 6.000.000 
(60-120 dakika)10.600.000 ' 
Televizyon röportajı 
(10 dakikaya kadar) . . 3.00Ö.OOO 
(10-30 dakika) . . . . 6.000.000 
(30-60 dakika) . . . . .10.000.000 
Radyoda panel açıkoturum 
(20 dakika) 3.000.000 
(20-30 dadika) . . . . - i 5.000.000 
Radyo ropörtajı 
(10 dakikaya kadar) . . . . 2.ÖOO.OOO 
Radyo ropörtajı 
(10 dakikadan fazla) . . 6.000.000 
Gazete ve dergilere yazılı demeç 
(1 sayfası) . . . . : . . 3.000.000 
Haftalık dergilere yazılı demeç 
(1 sayfası) . . . . . . . 3.000.000 
Jüri katılımı - Seçici kurul üyeliği 
(en az 3.1ük kadar ücret) ya da 
10.000.000 

Hürriyet, 14 Haziran 1995 

Elimi Öpmeyene Diploma Yok 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, 1995 mezunlandün 
Hilton Oteli 'nde yapılan törenle 
diplomalarını aldılar. Ancak Dekan 
Prof.Dr.Nafi Oruç'un, tören esnasın-. 
da elini öpmek istemeyenlere diplo-

malarını vermeyeceğini belirtmesi 
tartışmalara sebep oldu. 

Prof.Dr.Oruç, diplomasını al-
mak için şahneye çıkan başörtülü 
doktorların elini öpmeleri duru-

. munda diplomalarını alabilecekleri 
uyarısında bulununca, öğrenciler 
bunu kabul etmeyerek, diplomaları-
nı almadılar. Arkadaşlarına yapılan 
dayatma karşısında bazı öğrenciler 
diplomalarını geri teslim ettiler. Ye-
ni mezun doktorlar özel bir günde 
dekan beyin davranışlarına anlam 
veremediklerini, yalnız başörtülü-, 
lerden böyle bir şey istemesinin 
kendilerini üzdüğünü ifade ettiler. 

Zaman„27 Haziran 1995 

'Kürtler Türkoğlu Türk'tür' 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Sekreter Yardımcısı Selim Kapta-
noğlu. Güneydoğu Anadolu Bölge-' 
si'nde yaşayan vatandaşların "Türk 
oğlu Türk olduğunu belirterek, "Bö-
lücü hareketi önlemenin yegane ça-
resi, Doğu insanına özbeöz Türk ol-
duğu gerçeğini anlatmak, yani eği-
timtir"dedi. 

" Yeni Şafak, 30 Haziran 1995"! 

Vatan Uğruna İşkence Mübah 
Tempo Dergisi, Yargıtay Genel Ce-
za Kurulu'nun işkenceçinin 'kişisel 
çıkan olmadığı için' bu suça yaptığı 

, ceza indirimi konusunu araştırdı. 
Haftalık TEMPO Dergisi'nde yer 
alan habere göre, hukukçular olayı 
bir "skandal" olarak niteliyor. Sul-
tandağı Jandarma Karakolu Komu-
tan'Yardımcısı Hasan Benek, 1991 
yılında iki köylüye işlemedikleri bir 
suçu itiraf ettirmek içjn günlerce iş-
kence yapmıştı. İşkence sonucu suç 

fişlediklerini itiraf eden, ancak dava 
sonucu beraat eden Cafer Bayrak ve 
Abdülkadir Pamuk, savcılığa şika-
yette bulunup, ciava açmışlardı. 
1993 yılında sonuçlanan davada beş 
yıl hapsi istenen Hasan Benek'in 
avukatının, Yargıtay'a yaptığı itiraz 
27UaTt 1995'te sonuçlandı. "Mes-
lekte deneyimsizlik, gençlik, içinde 
bulunulan ortam nedeniyle" suçu 

' işlediği yönündeki kararda'yer alan 
"kişisel bir saik veya çıkarı yoktur." 
sözleri, hukukçular tarafından tep-
kiyle karşılandı. . . 

Hürriyet, 30 Haziran 1995 

Türbanlı l.ciden Atatürk'e Övgü' 
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi'nin makine, gıda, elektrik, 
elektronik, kimya, fizik, inşaat 
bölümlerini tamamlayarak mezun 
olan 144 mühendise diplomaları 
törenle verildi. Törende Atatürk'ten 
övgüyle söz eden Fakülte l.si tür-
banlı Meral Güleç, dakikalarca 
ayakta alkışlandı. Makine bölümün-
den mezun olan 22 yaşındaki Güleç, 
törende yaptığı konuşmada 
Atatürk'ün değişimin sürekliliğini 
savunduğunu, onun düşüncesinde 
donmuş kurallara, fikirlere yer ol-
madığını, bu yüzden ulu önder ve 
arkadaşlarının tarihe yenileşmenin 
öncüsü olarak geçtiklerini söyledi. ' 

Hürriyet, 9 Temmuz 1995 

Yaşar Kemal: Aydınların Yüzde 
99'u Aptal • • ^ 
Alman Der Spiegeî dergis inde 
yayınlanan yazısında bölücülük 
propagandası yaptığriddiasıyla 5 
yıla kadar hapis istemiyle yar-
gılanan ünlü yazar Yaşar Kemal,. 
"Aziz Nesin, Türklerin yüzde 
60'ının aptal olduğunu söyledi. As-
lında yöneticiler ile aydınlarımızın 
yüzde 99'u aptaldır. 99 diyorum. 
Çünkü içlerinden kendimi ayırt et-
mek istiyorum." dedi. 

- ' Hürriyet, 13 Temmuz Î995 
' , , . s 

12 Eylükü'lerden Çilcr'e 
"Teşekkür -
12 Eylül darbecilerinin yargılan-
malarını engelleyen geçici 15. mad-
denin Anayasa- değişikl ikleri 
görüşülürken, DYP, ANAP ve CHP 
ittifakınca değiştirilmemesi üzerine, 
Kenan Evren ve arkadaşları, başta 
Çiller olmak üzere ANAP ve CHP 

• liderlerine "teşekkür" mesajları 
gönderdiler. * 

Akit, 26 Temmuz 1995 



Kitap dünyası.. 

i 

Demokrasi 
Gerçek ve Hayal 

"Batı demokrasilerinin siyasi 
v e top lumsal tarihi, formel 
mekanizmalarm çarklarmın iş 
y a p m a k iç in d e ğ i l de boşa 
dönmesini sağlamak için har-
canan çabalarm belgeleri ile 
doludur" diyor Chomsky, De-
mokrasi: Gerçek ve Hayal adlı 
kitabında. Ve şöy le ekliyor: 
"Hedef politikanın oluşmasın-
da halkın etkisini sıfırlamak-
tır." 

ABD'nin dış politikasına, 
d ü n y a n ı n dört bir yan ında 
gerçekleştirdiği katliamlara, 
estirdiği teröre yönelik keskin 
eleştirileriyle tanıdığıınız ya-
zar, bu kitabında ülkemizdeki 
tartışmalara da ışık tutacak bir 
konuyu ele alıyor: Amerikân-
vari demokrasinin gerçek ve 
çirkin yüzü. Batının Üçüncü 
Dünya Ülkelerine pazarladığı 
demokrasiye ilişkin ilk bakışta 
hayli paradoksal görünen sap-
tamalarda bulunuyor. 

Chomsky'ye göre "demok-
rasinin ülkenin yönet iminde 
bireylerin aktif olarak yer ala-
'bildikleri bir sistem olduğuna 
inanan kimselerin işbaşına gel-
mesinin önü alınmışsa Ameri-
kanvari demokrasinin ömrü 
ebedileştirilmiş demektir." Zi-
ra "siyasal s i s teme sermaye 
hakim olduğu sürece demok-

Noam Chomsky 

Gerçek ve Haya 

rasinin yaşamasmda herhangi 
bir sakınca yoktur." Üçüncü 
Dünya ülkelerine empoze edi-
lecek derhokrasi de ancak bu 
özellikleri taşıyan bir yönetim 
mekanizması olabilirdi. Dün 
İtalya'da işçi direnişini bastır-
dığı için Mussolini'yi ve faşiz-
mi alkışlayan'demokrasi, hava-
ri lerinin b u g ü n başta Orta 
Amerika'da olmak üzere dün-
yanın pekçok köşes inde ya 
"kapitalist demokrasi"ye ya 
da eğer böylesi mümkün de-
ğilse eli kanlı diktatörlere arka 
çıkmalarına şaşmamak gerekir. 
Çünkü "güvenilebilir ve yapa-
cakları kestirilebilir bir dikta-
tör, demokratik düzenden her 
zaman daha ha'yırhdır." Çün-
kü "demokrasinin başarılı'bl-
maması için ahnan tedbirler" 
yetersiz kaldığında, illüzyon-
lar gücünü yitirdiğinde VVas-

hington'un ve yerli işbirlikçi-
lerinin çıkarları tehlikeye gire^ 
bilir. 

Demokrasi ile idare edilen, 
.dolayısıyla halkın kendi gele-
ceği ve kaderi üzerinde belir-
leyici rolünün olduğu ileri sü-
rülen toplumlarda sermay e 
sahiplerinin keyfinin kaçma-
ması, medya, halkla ilişkiler 
ve seçim endüstrisi sayesinde 
sağlanmakta, seçimler olağa-
nüstü vasıflar atfedilmiş ve 
ye ter ince ş i ş i r i lmiş "lider-
ler"den, yani sembolik figür-
lerden birinin tercihi olayına 
indirgennıektedirV Tabii ki 
böyle bir demokraside "seç-
kinler'in demokratik çatının 
kontrolünü elinden kaçırması, 
başka insanlann da ülke yöne-
timinde aktif olarak rol üstlen-
mesi, 'demokrasi krizi' olarak 
isimlendirilir. 

ABD'de yasaklanmış bir 
yazar olan Chomsky, Orta 
Amerika'dan, Orta ve Uzak 
Doğu'ya kadar sayısıiz örnekle 
Amerikanvari demokrasi etra-
fında oluşturulan ve ülkemiz-
de de geçerli olan illüzyonları 
birer birer deşifre ediyor. De-
mokrasi: Gerçek ve Hayal, de-
mokratikleşme tartışmalarına 
da farklı bir acıdan bakma im-
kanı verecek, bizi yeni ufukla-

. ra taşıyacak bir kitap. 
Nöam Chomsky, Pınar Yayın-

lan, 248 sı/. Çev. Cevdet Ccrit 


